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Tarifo de la abonprezoj.

Landoj Prezoj

Angla Sil. 3
Argentina pes. or. 2
Austria su. 5
Belga belgoj 5
Brazila tnilr. 5
Bulgara lev. bulg 100
Ĉeĥoslovaka kron. Sen. 25
Dana kronoj d. 3
Estona est. kr. 3
Finnlanda mark. fini. 30
Franca frankoj fr. 18
Germana mark. or. 3
Greka draĥmoj 54
Hispana pesetoj 4,5
Hungara kronoj or. 4
Itala liroj ital. 15
Japana jen. 1,5
Jugoslava dinaroj 40
Lltova lid. 7,5
Latva lat. 4
Nederlanda gulden. 2
Norvega kron. norv. 3
Pola zlot. 6
Portugala skud. 15
Rumana lev. rum. 150
Rusa kop. oraj. 1,50
Sveda kron. sv. 3
Svisa frank. sv. 4
Usona dolaro 1

Abonon por Int. Ped. Revuo sendu en 
nacia mono per registrita letero plej- 
eble pere de via landa agento a! la 

administrejo.
Membroj de la germana asocio sendu 
la kotizon (4.— M: 1.— M por la germ. 
asocio, kaj 3.— M por Int. Ped. Revuo) 
al ..Esperarito-Vereinigung Deutscher 
Lehrer". Girokasse Leipzig-Leutsch, 
Ĝirokonto 27.857, membroj de la saksa 
asocio al k-go Schonherr, giro Dres- 
den 30.560, poStoeko Dresden 112.617.

Korespondado.

R. Sikorski, Dmitrievski per., 18, 
Orenburg, Sovet-Unio, deziras kore- 
spondi kun instruistoj de matematiko, fi- 
ziko kaj ĥemio en duagradaj (mezgradaj) 
lernejoj pri instruado de la suprenomitaj 
sciencoj, deziras ricevi anglajn kaj franc- 
ajn . • . ' r r , ,
proke.

Agentoj de TAGE.
Vian kotizon akceptas:

En lando):
Angla: F-ino Kate Hancock, 172

Sackville Rd., Hove, Sus- 
sex.

Aŭstra: Josef Feder, Wien II/I,
Erlafstr. 8/9.

Belga; Lab. Esp.Grupo. 24. rue
de ■ Sĉvignŝ-Anderlecht, 
Bruxelles, poStfi. 124.801.

Bulgara: Ivan Sarafov. Goiemo-
Selo, Kazanlika regiono.

Ĉeĥoslovaka: Albin Neuzil, lernejestro 
Olotnouc-Neredin.

Dana: La Forta Voko, Dana Es-
peranto-Gazeto, Poŝtkto. 
3584. — S-ro Paul Neer- 
gaard, Kastelsvei 21, Ko- 
penhago.

Estona: Agnes Dresen, Po-kca
tanav 29-6, Tailinn.

Franca: M. Boubou. 96 rue St.
Marceau, Orlĉans-LoireL

Germana: Esperanto-Vereinigung
Deutscher Lehrer. giro- 
konto Leipzig-Leutzsch 
No. 27857.

Greka: D-ro A. Stamatiadis, Ro-
dou 21. Ateno.

Hispana: Ferd. Montserrat, str. Vil-
iarroel 107, 2a, 2a, Barce- 
lona. ‘

Hungara: Librejo de H. E. S. L.
(Bleier Vilmos) Ujpest, 
Virag—utca 9.

Japana: .Josh i H. sshiguoo, Tokio,
Konjimachi P. O. Box 1.

Java: li , Wirioo.okJooo. Ritteri.
Jugoslava: Svetislav S. PetroviĈ, 

Beograd, Kosmajska 47, 
stan. 4.

Latva: i-muo O . .biŝnn. Rgga. E--
nestines iela 7 dz. 11.

Litova: A . Prauuotemo. mkk,
Kazlu-Ruda.

Nederlanda: P. Korte, Hoofd der 
School, Drieborg (GR).

Pola: K. Majorkiewicz. Ĉzersk-
Potn., poŝtĉeka konto: 
PKO 202 100 (Poznan).

Rusa: Centra Komitato de Sov.
Esperant. Unio (SEU), 
poŝtkesto 630, Moskvo.

Sveda: Ernfrid Malmgren, He-
leneborgsgatan 6 Stock- 
holm, poStgiro 50304.

Svisa: S-ino N. OutnaesOJ', 4 Pe-
tites Dellces. Oenevo.
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ENHAVO: Voĉoj de l' homaro: MacDonald pri politika gvidanto en nia epoko (al 
Redakcia Programo 11) — Edukado al interpopola pacigo kiel etika tasko (al 
11, fino) — La Ce-metodo (al 121) — Rilatoj inter porinstruista klerigo kaj peda- 
gogia piano (al 131) — Gekolegoj, uzu Esperanton! (al 134) — Post Helsingor 
(al 211) — Kritiko pri la raporto Boubou (al 211) — Du reĝustigoj al SAT-Kon- 
greso (al 211) — Enketoj por 1ALA (al 221).
ALDONO: Organizo de 1' korespondado inter ĉiuiandaj gekolego.i instruistaj kaj 
lernantoj.

Voĉoj de r homaro.
Pri politika gvidanto en nia epoko.

(El la nekrologo de MacDonald pri Stresemann.)

En nia epoko nur tiu politika gvidanto • vere grava, kiu ekkonas kaj 
faras la bonon por sia nacio kune kun la bono por la tuta mondo; kiu celas 
al utilo de sia stato harmonie al la, utilo de ĉiuj aliaj landoj. R.

Edukado al interpopola pacigo kiei efika fasko.
Parolado ĉe la Kongreso de la Mondfederacio de Edukaj Asocioj en Gcnevo. 

D-ro Fritz Kraner, Dresden.
(Fino.)

Cu efektive estas vere, ke la centmiloj el niaj samnacianoj, patroj kaj filoj, 
edzoj kaj fiancoj, oferintaj sian vivon sur la altaro de 1' patrolando, kredis 
tiun oferon neevitebla, lauracia kaj libere farenda? Komence de la milito, 
kiam la venko ŝajnis al ni ankoraŭ certa kaj do la milito ankoraŭ aspektis 
kiel justa jugo, la plejmulto de niaj mortfalintaj herooj certe ankorau estis 
plenigita de tiu ideo. Sed poste? Oni nur demandu pri tio la hejmenreven- 
intojn el la milito, eĉ ne nur la treege vunditajn, la blindigitajn kaj kripligitajn! 
Kaj mi estas certa, —■ car mil dokumentoj pruvas —, 'ke transflanke, en la 
tempoj de la malfortiginta espero al venko, miloj kaj miloj da bravaj soldatoj 
pensis tute same. Oni rememoru tion! Post kiam nun la destino donacis 
al iii la venkon, multaj el iii forgesis, kio estis.



Kaj kiom el la milionoj de nia popolo, plenumintaj kun la armiloj en la 
mano la kruelan devon de la milito ĝisfine, faris tion kun pensoj de malamo 
kaj nepaciĝo kontraŭ tiuj transe de la tranĉeoj? Laŭ ĉio, kion oni aŭdas kaj 
legas pri tio, la plej multaj el ili estis ege malproksimaj de tiaj pensoj. Ili 
vidis ankaŭ en la batalantoj transflanke bravajn virojn, farantaj kiel ili mem 
sian patrolandan devon, devigitaj per la kruela neceseco, same pri-plendindaj 
kiel ili mem pro tio, ke ili devis ĝin plenumi. Cu transe oni pensis alimaniere':' 
Mi ne povas kredi.

Kaj ĉu la torentoj de plej nobla sango estas vane verŝitaj, la centmiloblaj 
oferoj de plej valora vivo estas senutile faritaj pro tio, ĉar niaj koroj hodiaŭ 
estas plenaj de la varmega deziro, estonte igi nebezonaj tiujn sango- kaj 
vivoferojn, pace forigi la konfliktojn inter ni kaj la popoloj ĉirkaŭ ni, predik- 
adi pacon, edukadi al paciĝo kaj eviti ĝis ekstreme la militon, estantan unu- 
flanke ĉiam krimo kaj ambaŭflanke en 90 el 100 kazoj politika senraciaĵo kaj 
nacia malfeliĉaĵo? Cu sango kaj vivo pro tio estas vane fordonitaj? Ne, 
kaj milfoje ne!

Certe estas vere: Niaflanke la celo, por kiu la herooj sangis kaj mortis, 
ne estas atingita, la finvenko en la milito kaj la garantio de niaj rajto kaj 
libereco per la venko. Tio ja estas la terura logiko de 1’ milito, ke ĉi tiu povas 
doni ĉiam nur al la unu flanko tion, por kio ambaŭ flankoj bataladis. Tamen: 
ĉu eble la batalintoj ĉi-flanke kaj transe prestis ion pli grandan, de ili ne 
sciitan kaj ne volitan?

Eble ĝuste la teruraj sangoferoj, eble ĝuste la monstra prezo pagita estis 
necesaj por prepari ĉi-flanke kaj transe la fundon kaj vojon al io etike kaj 
racie pli valora ol 'la milita venko. Eble la milionoj da mortfalintoj ambaŭ- 
flanke estis iloj en la mano de pli alta racio. Preskaŭ ĉiu unuopulo el la ba- 
talintaj nacioj dolorege ja devis kontribui al la sangprezo de 1’ milito. Per 
tio la konsciencoj de milionoj de la plej bonaj sur ambaŭ flankoj estas skuitaj 
ĝisfunde, la dorminta racio de milionoj estas vekita. La unuavice suferintoj 
el la popoloj komencis sin demandi, ĉu ne ĉiu alia rimedo estas pli bona ol 
■la milito, por fini la internaciajn konfliktojn, akordigi la internaciajn post- 
ulojn, forigi la internacian malrajton, krei kaj konservi la internacian just- 
econ. Per la milito mem devis esti kondukata »ad absurdum« la ideo de 1’ 
milito, pro la morala malforteco de 1’ homoj kaj por ilia feliĉo. Heterogenio 
de 1’ celoj, aliigo de 1’ celoj, nomas tion la parolmaniero de la filozofio.

Cu la lasta, tiom nedirebla amara leciono pri la milito, al ni donita kon- 
traŭ niaj deziro kaj volo, efektive estis la definitive lasta? Cu ĝi estis sufiĉe 
kruela por igi imunaj kontraŭ la frenezo kaj krimo de evitebla kaj neevitata 
milito ĉiujn, kiuj suferus per estonta milito? Cu plue unu milito devas naski 
la alian, ĉiu sekvonta pli senracia, pli sovaĝa kaj kruela ol la antaŭa? Cu 
la homaro fine komprenos, ke en la kontraŭoj de la popoloj rajto kaj mal- 
rajto, valoro kaj malvaloro ne povas esti decidataj per la pli granda nombro 
de la bombaviadiloj, nek per la posedo de la pli venenaj gasoj? Ciu unuop- 
ulo el ĉiuj popoloj estas priresponda pri tio, ĉu estonte la frenezo estos an- 
stataŭata per la racio, la krimo anstataŭata per la etikaj volo kaj agado 
ankaŭ en la plej gravaj rajt- kaj intereskonfliktoj de la popoloj.

La amikoj de paco, la al paciĝo jam nun sincere pretaj el ĉiuj popoloj 
asertas, ke ankaŭ la eksteraj kondiĉoj por daŭra pacigo de 1’ mondo estas en 
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niaj tagoj multe' pli favoraj ol iam ajn antaŭe. Cu ili vidas tro esperplene, 
juĝas tro konfideme? Ni trankvile povas ignori ĉiujn aliajn pruvojn por ia 
ĝusteco de ĉi tiu konfido. sole limigante nin je la unu, kiun ni trovas en la 
ekzisto kaj efikado de la ligo de 1' naeioj.

En gi estas donita lti antaue mankinta neutrala instanco, kiu decidu en la 
interpopolaj konfliktoj. (ii volas anstataui la mem-jugistecon de la proces- 
antaj popoloj per la perado kaj jugado de la neinteresitaj aliaj. Ne estu plue 
la akuzantoj samtempe la .Ligistoj kaj efektivigantoj de V ingo. La internacia 
juro de 1' pugno estu anstataŭinta de senpartia tribunalo kunvokita de la tuta 
kulturita homaro kaj precize parafrazita pri siaj devoj kaj permesoj. La 
internacia juro ĉesu esti nura teorio, por neniu deviga. La malfortulo trovu 
rifugejon kontraŭ la fortulo. La jugoj farigu efektivaj verdiktoj. La kon- 
traktoj estu ekzamenataj kaj eventuale deklarataj nevalidaj. La rompo de 
la aprobitaj estu vengata, la pacrompinto senhonorigata kaj punata. Vere' 
programo de plej etika graveco!

Certe: oni devas konfesi, la ligo de 1' naeioj gis nun en sia organizo kaj 
precipe en sia efikado nepre ne jam estas la institucio, kiun ni bezonas. La 
amikoj de la paco spertas unu seniluziajon post la alia. Pli-malpli belaj pa- 
roladoj de la potenculoj apenati kaŝas la malemon, fari energian pason al la 
malarmo, en kio la timigita mondo vidus la unikan konvinkan pruvon de 1' 
bona volo. Sajnas, kvaz.au la potenculoj volus eternigi sian superregon, ŝajnas 
kvazan la tiel nomataj venkitoj de 1' mondmilito estus por ĉiam kondamnitaj 
al la servuto.

Tamen: la ligo restas la plej multe promesanta bonhavajo sur nia konto. 
La entrepreno estas ankorau nova. Ankorau malmulte prosperas la negocoj. 
La firmao travivas ankorau siajn iufanmalsanojn. Jli estos trasuferataj. Car 
la firmao estas necesa kaj solide fundamentita, respondas al generala be- 
zono kaj antan ĉio dependas en siai decidoj altgrade de la volo de siaj mend- 
intoj.

Ni meditu iomete pri la lastmenciita, fakto!
La ligo de F nacioj ne estas kaj ne povas esti io alia ol la reprezentantaro 

de la registaroj de la partoprenantaj ŝtatoj. Kiamaniere pensas ĉi tiuj reg- 
istaroj, tiel pensas la ligo, devas gi pensi. Sed la registaroj esias, almenau 
Ĉe la demokrate regataj ŝtatoj, fine nenio alia ol la esprimo kaj la iloj de 1’ 
volo de la popoiplimnltoj. volo eldirita per la. elektoj. La regisiaroj pensas 
kiel iliaj popoloj, kaj la mondo pro tio havas ĉiam tian ligon, de 1’ naeioj, kian 
al si kreas la partoprenantaj popoloj mem. Per tio samtempe estas dirite, 
ke la ligo, en siaj esteco kaj efikado, povas esti influata per la edukado de la 
popoloj.

Lau tio, ĉu ĉi tiu edukado farigas efika au.ne funkcias, ankau la ligo efikos 
au ne funkcios. Pro iio mi ripetas: ĉiu tinuopnio el ĉiuj popoloj estas pri- 
responda pri tio, ĉu estonte la frenezo estos anstataŭata per la racio, la krimo 
per la etikaj volo kaj agado en la konfliktoj de la popoloj, kaj nun mi ankorau 
diras la jenon: duoble estas prirespondaj ni mem, kiuj ni estas kaj volas esti 
edukistoj kaj edukantoj de niaj popoloj.

Estiis ĉi tie la ejo paroli ankau pri la kielo de la edukado al interpopola 
paco. Mi povas rezigni pri tio, ĉar la programo de la kongreso entenas spe- 
cialajn paroladojn tiurilatajn.
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Anstataŭ tio mi petas vin. tre ŝatataj gesinjoroj, bonvole al mi permesi, 
ke mi diru plu kelkajn vortojn pri la rilato inter la edukado al interpopola 
paco kaj la speciale nacia.

Nia sentado al ni ĉiam diros, ke niaj naciaj devoj havu rangon antaŭ la 
internaciaj. Tio estas laŭnatura. La ĉemizo al ni estas pli proksima ol la 
vesto. Sed ni ne forgesu, ke la ĝuste komprenita edukado al interpopola 
paco ne povas malharmoni! kun la samĝuste komprenita edukado nacia. Inter 
ambaŭ ekzistas reciproka dependo. Unuflanke validas: ĉion, kion ni kon* 
cerne nian patrolandon ekkonas kaj aspiras kiel noblan kaj bonan, rajtan 
kaj konvenan, tion ni devas ankaŭ aprobi kiel justan rilate al la aliaj popoloj. 
Aliflanke ni konsentos: La devo al interpopola pacigo ne povas postuli de iu 
popolo netolereblajn oferojn. Estas nia plej laŭnatura rajto kaj nia plej fun- 
damenta etika devo, ke ni amu nian popolon antaŭ ĉiuj aliaj, ke ni sentu ĝian 
destinon kiel nian personan destinon, kaj ke ni apliku pro tio niajn plej bon- 
ajn fortojn por ĝiaj internaj kaj eksteraj vivkondiĉoj kaj por ĝia egalrajtigo 
inter la popoloj. Ni ne forgesu la unu flankon de nia devo nek la alian.

Ankoraŭ estas tro granda la nombro de tiuj, kiuj volas nur vidi la plej 
proksimajn interesojn, ne atentante, ke ni vivas meze de kaj kune kun aliaj 
popoloj, volantaj vivi kiel ni.

Kaj estas ankaŭ jam tro granda la nombro de tiuj, kiuj, entuziasmiĝante 
por la alloga idealo de 1’ homaranismo, ne volas plu kompreni, ke malgraŭ 
tio en la hejmlando kaj en la patrolanda popolo radikas la plej bonaj fortoj 
de ĉiu unuopulo kaj pro tio ankaŭ la plej bonaj fortoj de la tuta homaro. Por 
la unuj kiel por la aliaj 'la idealo de nacia edukado kaj la idealo de la inter- 
nacia estas ankoraŭ kontraŭecoj.

Sed iam venos la tempo, kiam en la tuta mondo nacieco kaj homareco, 
patrolando kaj homarlando tiom harmonios, ke la popoloj cedos al si reciproke, 
kio al ili apartenas; iam venos la tempo, kiam pli feliĉa homaro ne kom- 
prenos plu, ke antaŭe tio ne validis. Pri tio al ni garantias la dia fajrero en 
la nobla homo, pri kiu Goethe diras, ke ĝi ebligas la neeblon, la neeblon por 
la nesentanta naturo, povanta doni daŭron al la momento, tio estas en nia 
kazo povanta doni daŭron kaj venkon al la novaj etikaj pensoj de la homaro. 
Ni kredu, gesinjoroj, al ĉi tiu dia fajrero en la homo kaj al la venko de la 
novaj etikaj ideoj, kaj ni agadu laŭ tio, kiom ajn da homoj en ĉiuj popoloj 
hodiaŭ ne jam al tio kredas kaj ne jam laŭ tio agadas.

„La nobla homo
Estu helpema kaj bona; 
Nelacigeble li kreu
La utilon kaj juston; 
Modela al ni estu
De tiuj estaĵoj 
Antaŭsentataj!" Goethe.
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La Ĉe-mefodo.
Unua internacia Esperanto-kurso por geinstruistoj.

Rudi Wappler, stud. ped., Dresden.

Du semajnojn antaŭ la gravaj kongresoj en Budapeŝto, Ĝenevo kaj Hel- 
singoro la instituto J. J. Rousseau kun la pedagogia seminario en Budapeŝto 
aranĝis Esperanto-kurson de la pastro Andreo Oe. Estis la unua internacia. 
Esperanto-kurso por geinstruistoj.

Giaj celoj estis:
1. montri al ĉiulandaj geinstruistoj la metodon de Andreo Ce,
2. pruvi denove, kiel facile estas ellernebla Esperanto, Ĉar Ja komencantoj 

estu partoprenontaj sukcesplene la XXI-an post 11 tagoj.
Partoprenis la kurson Cirkan 140 geinstruistoj el Hungarlando, German- 

lando, Ĉeĥoslovakio, Nederlando, Anglujo, Rumanlando, Austrujo, Bulgar- 
ujo, Svislando, Finnlando kai Italujo. El iii ĉirkau 101) estis komencantoj en 
Esperanto.

Plena sukceso estis la kurso. ■ Dum 11 tagoj (44 instruhoroj) pastro Andreo 
Ce kondukis siajn lernantojn en Esperantujon tiel, ke ciu el iii restos amiko 
kaj favorulo de nia bela lingvo, eĉ se li antaue estis malamiko. Kion signifas 
tiu sukceso, nur tiu scias prijuĝi, kiu mem kunsidis dum tiuj tagoj en la varm- 
ega ĉambro, kies ambau pordoj ĉiam estis malfermataj, kie neniam regis 
plena trankvilo, kie dum la konversacioj homoj venis, serĉis sidlokon, for- 
iris, kelkfoje ankau „jam-Esperantistoj“ iomete diskutis pri iu pedagogia ago 
de la pastro.

Estas necese diri, ke la ĉefa kauzo de tiu sukceso estis Andreo Ce mem 
(ĉiu kurso ja dependos rilate al sukceso ĉiam de la instruanta persono). Lia 
nura fizika laboro estas mirinda, ĉar dum la unuaj tagoj li gvidis ankorau 
kurson vespere. Grava signo: Per sonorileto li peris atenton, kaj trankvilon. 
Nur dum la lastaj tagoj montris iomete pli forta kaj pli longa sonorigado, ke 
ankau tiu afabla instruisto posedas nervojn; sed tio restis la sola pli forta 
peto por necesa trankvilo. Ĝis la lasta tago ni vidadis lian afablan, gajan 
vizagon, sentis agrablan kvieton, kaj ĉiam energiplenan pretecon, tuj sekvi 
la intencojn de la lernantoj, sen tro malproksimigi de la propra metoda vojo. 
Ne estas forgesebla la alta aktora arto! Ne estas nur la netuŝebla nigra 
pastra vesto, estas la elradiado de plena kaj tuta homa digno, kiu ebligas al 
li, fari lin mem objekto de ŝerco, sen ke tio aspektas devigita au ridinda.. Ne 
estas nur lerte adaptataj pauzoj, amuzigaj rakontoj de propraj travivajoj kaj 
ĉiutagaj ŝercetoj, kiuj faras el la dura lernada laboro facilan kaj gajan lud- 
adon, estas la torta persono de tiu instruisto Andreo Ce, direktanta en 
streĉa nervlaboro celkonscie tiun ludadon. Kiu kredas, ke li garantios la 
sukceson de kurso, aldononte nur multajn ŝercojn au la samajn ŝercojn kiel 
la pastro, por ridigi kiel plej ofte la lernantojn, tiu treege eraras, precipe se 
li pensas, ke la porlernanta agrabla kaj facila ludado estas ankau porinstru- 
ista ludado. Ne nur Esperantistoj, ĉiu instruisto gajnos de la vera instrua 
personeco de Andreo Ce. .

Tiuj vortoj, kiuj estas danko al la instruisto kaj averto pri senkritika imit- 
ado de tiu ĉi metodo, tamen ne volas diri, ke la Ce-metodo estas la pastro 
mem, ke sen la pastro nenio restas de la metodo. Mi montros unue, kion el la 
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gramatika fundamento A. Ce donis al siai lernantoj en tiu kurso ĉiutage, kaj 
due, kiuj principoj estis efikaj en la metodo.

La ruga fadeno de la tuta kurso estas la demandaj vortoj en jena ordo: 
kiu, kia, kie, kien, kial, kiom, kiam, kiel, kies. Al iii li pendigas la ceterajn 
gramatikajn elementojn kaj la vorttrezoron kun la vortfarado.

La 1-an tagon aperis lau la demandoj kiu, kio, kia la. substantivo, la pro- 
nomoj mi, vi, li, ŝi, gi kaj la adjektivo. La demanda vorteto ĉu jam donis la 
eblecon respondi per jes au ne . . sed . . . Plie la difina, vmdeto la, de la 
afiksoj -in kaj mai-.

La. 2-an tagon venis kun la demando kie la prepozicioj sur kaj en, la kon- 
junkcio kaj, la pluralo, tial ankau la pronomoj ni, iii. Granda, sed facila ek- 
zercado estis pri la deklinacia tuto. La verbformo per -as kondukas al la 
formo per -n (akuzativo) kun la demandoj kiun, kion, kian.. La 3-an fagon 
nur estis granda ekzercado kaj ripetado. Novajoj estis la prepozicio el, la 
vorteto tre kaj el la vortfarado, ke hungara homo = hungaro kaj mond- 
lingvo — mondolingvo.

La 4-an tagon aperis la prepozicioj kun, sen, per, de, la aiverbo per -e kaj 
lau la. demando kien, ties formo per -en, fine la reguloj de la nomoj, kvalitoj 
kaj verboj.

La 5-an tagon sekvis post tranĉado de frazoj la pronomo posesiva, la 
formta ordona de verbo, la prepozicioj antaŭ, malantaŭ, apud, inter kaj al 
kun la demando: al kiu.

La L-an tagon li donis la montrajn vortojn, respondante al la «isnunaj 
demandaj vortoj, la komparacion, la prepoziciojn dum, post, la formojn tie 
ĉi, tiu ĉi kaj el la vortfarado la sufikson -uj kaj „amas“ — ama letero; la 
konjunkcion au.

La 7-an tagon oni uzis hiera» kun la verbformo per -is, la demandon kial 
respondante car, la nombrojn kun la demando kiom da, la prefikson ge- kaj 
la konjunkcion ke.

La 8-an tagon oni kalkulis eĉ per frakcioj, lernis la ordan numeralon, la 
simplan uzon de la refleksiva pronomo, la. sufiksojn -aj, -ig, doma besto kaj 
matene por en la mateno kun la demando kiam. La. 9-a.n tagon aperis la 
infinitivo, la demanda vorto kiel kun gia respondo per -e. la verbformo per 
-os kaj la aktivaj participoj, el la vortfarado -ej.

La .10-an tagon la lasta demanda vorto kies ebligis kolekton de ĉiuj de- 
mandaj kaj montraj vortoj, la formoj per -as, -is, -os ricevis nomojn. Oni 
lernis nun la regulon: La antaulasta vokalo estas la plej forta. El la „vort- 
fabriko" li alportis -an, -et, -eg, -ar. La verbformo per -tis finis la tagon, en- 
kondukante la taskon fari fantaziajn frazojn pri la temo: Kion mi farus, se 
mi estus riĉa?

La lastan tagon oni formis la pasivajn participojn, ĉiujn tabelajn vortojn, 
kaj el la vortfarado -ig, -id, ebl, -ul.

En la „ekzamena" konversacio oni lernis ankoraŭ la homoj diras = oni 
diras.

Krome oni aperceptis vorttrezoron de proksimume 400 vortoj (profesioj 
de la kursanoj, ĉambraj kaj instruaj objektoj, koloroj, ĉefaj kvalitoj, vortoj 
el familio, lernejo, manĝado kaj trinkado, ĉiutaga agado, geografio, botaniko, 
zoologio, astronomio kaj anatomio).
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jam el tiu enhava resumo oni ekkonas gravan principon de la metodo. 
Rememorigu kaj denombru la vortojn ellernitajn dum la unuaj tagoj en la 
fremdlingveca instruado, kaj komparu! 400 vortoj ne estas multaj. Ne estas 
enkondukita la tuta gramatiko. Sed tiu limigo montras la metodan majstron. 
Oni povas diskuti pri ĉiu elekto, ĉar ĉiu estos diversa lau tempo kaj lern- 
antoj, sed ĉiuj diskutantoj konsentas, ke tiu farita elekto igu propraĵo de la 
lernanto. Mi kredas, ĉiu partopreninto posedas por ĉiam la kursan materion. 
Tiu materio ne estas nur senviva balasto en la cerbo lernanta, ne, tiu gru- 
matiko kaj tiuj vortoj vivas, estas uzataj. En nia fremdlingva instruado ni 
audis, ke ekz. simpla laboristo franca nur kelkcentojn da vortoj bezonas en 
sia vivo, sed neniam oni provis fari same kun ni. Ni lernis multegon, sed 
tiu multego estis senviva, ni ne uzis gin. Ni perdis la ĝojon, car neniam ni 
povis goj! pri nia senviva materio. Alie en nia kurso. De la unua mom mto 
oni kunkreskis kun la lernita, per gi kun la instruisto, kun la kunkursanoj, ne 
kun libroj, vortaretoj kaj kajeroj. Tio ankau estas la kauzo, ke Andreo Ĉe 
mem ne parolas de „lerni“, sed de ..konversacii**.  Ĉiu nova vorto, ĉiu nova 
formo estis necesa por ebligi pli riĉan konversacion. La komenco ue estas 
la granda vorttrezoro, gi estas la konversacio mem: Ne la vorttrezoro ebl- 
igas la konversacion, el gi kreskas la vortoj necese. Kaj ia ĉefa afero: la 
gojo restas!

La lernita ne estu. senviva, gi estu uzata! Tial la postulo: ekzercu, 
ekzercu, ekzercu! Ke Andreo Ce scias fari amuzigajn ekzercadojn, estas fame 
konate. La plej grandadangero ja estas forpeli per la ekzercado la gojon. 
Li montris, ke ne estas necese. (Car multaj bonanimaj instruistoj kredas, ke 
ekzercado kaj sengojigo estas la sama.) Tre grave estis' Li preterlasis ne 
unu vorton sen doni al gi lokon en la gisnuna posedo, post ĉiu nova elemento 
venis la kunigo kun la konata. Sajnas malgrandajo: la unuan tagon li donis 
la demandan frazon per „ĉu“, la respondojn per „jes“ kaj „ne . . ., sed . . 
Plejofte li uzis la. demandon tiamaniere, ke oni devis respondi per „ne . . ., 
sed . . .“. Sajnas nur malgrandajn, sed estas tre grave: Oni diras du 
frazojn anstataŭ nur unu kaj — plej grave — la frazo estigas per tio iomete 
atentiga, la respondo tiam enhavas streĉon, se oni ne scias la duan vorton. 
Tiu nova vorto havas apartan akcenton travivajan per 'u kontraiiigo al la 
unua jam konata. Tie ĉi Lusus ankau la sekreto de lu gaja atentemo en la 
kurso! Ĉiam lu kursanaro estas unu tuto, car plejofte oni parolas bore por 
ĉiun kuraĝigi. jen, la fame konata regulo: „Parolu forte, kurage kaj ele- 
gante!“ ĉiam valoros en ĉiu prilingva instruado.

Minkas ankorau lu komenco de lu vojo, kiun ni trairis inverse. Kia- 
maniere li alportas al la lernantoj la novan? La plej distinga karakterizajo 
por tio estas sendube la konkreteco, la intueco. Oni montras kaj faras ĉion, 
Ition oni dirus. Vere li skribas aman leteron, la pedagogo deklaras al fraulino 
Margarete sian amon, petas la patron je liaj domoj kaj mono, la pastro trinkas 
la akvon starintan jam unu semajnon en la karafo. Neniu forgesos la prak- 
tikon de la hispana etiketo. Lu pastro demandis: „Cu lu ĉokolado plaĉas al 
vi?“ Oni jesis, kaj li respondis: „La ĉokolado apartenas al vi.“ Bedaur- 
inde tiu praktiko ne ĉie estos eblu. Tiu ekstera konkreteco estus necesa, 
sed ne la plej grava. Estas la' interna konkreteco. Lia praktiko estas in- 
versigo de lu vorto: „Kie mankus ideoj, tie gustatempe ekvenas vorto." Unue 
li donas enhavojn, kaj poste li atendigas la respondan vorton. Ni povas 
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ree rigardi la limigon. Kial li ne donas la vorton mankantan al la lernanto, 
kiu intencas diri, ke li dentdoloris tion montrante? Ce komprenas la sig- 
nojn, kaj ĉiuj nun komprenas la vortojn de la pastro: La blankaj objektoj en 
la buŝo estis malsanaj. Ciu estis kontenta. Li donis karakterizaĵojn, ne la 
nomon de la objekto. Tio estas la sekreto de la lernado de novaj vortoj. Ciu 
scias, kiel malfacile estas por plej multaj, fari asocion inter gepatra lingva 
vorto kaj fremdlingva. Ce donas helpon, li duonigas la grandan paŝon: ge- 
patra lingva nomo unue estas esprimata per iu ĉefa karakterizaĵo, kiun oni 
jam scias esprimi helpe de la ĝisnuna posedo. Nur due oni faras la paŝon al 
la fremdlingva nomo. Estas facila asocio inter ambaŭ fremdlingvaj esprimoj, 
kaj la ĝisnuna nekonata esprimo tuj, devige plenigata de iu grava enhavo. 
Sensencaĵo estas diri, la lernanto povos eltrovi el si mem la novan vorton. 
Ne estas ebla tasko: Serĉu al vorto la respondan fremdlingvan! Ciu tasko- 
solvo komencas per tio, ke oni elektas el la jam konata, kio respondas al la 
serĉenda. Kial do ellasi tiun paŝon? — La krona sintezo por la lernanto sola 
estas neatingebla, sed tre forte oni deziras ĝin, se oni mem per propra laboro 
provis alveni al ĝi. Tiam la lernanto ne estos premata de multegaj vortoj, 
kiuj estas elverŝitaj super lin, sed kiuj ne estas travivaj sintezoj por li.

Kiu en tiu grado laborigas la lernantojn, ke ili trovas vortojn, ĉe tiu ankaŭ 
la lernantoj kunlaboras, se oni bezonas novan gramatikan formon. Tio estas 
grava: Oni bezonas la formon por la konversacio. Neniu de la kursanoj for- 
gesos la diskuton pri la frazo Ja pedagogo amas la fraŭlino", ĉar oni ne- 
sciis, kiu amas; nur la grava litero -n fine montris tion ĝuste.

Estus eble, ankoraŭ pli elmontri tiun metodan vojaron tra Esperanto, 
sed tiam minacas la danĝero, forgesi la vivon, la viglan kurson. Car nur pro- 
funda lioma amo al la lernantoj kaj al nia bela lingvo ebligas tiun metodon. 
Tiu pedagogia travivaĵo estis la plej bela kaj plej forta el la kurso de Andreo 
Ce. Tial dankon!

Rilatoj inter porinstruista Klerigo Kaj pedagogia plano.
(Resumtezoj de parolado en Helsingoro, parolitaj esperantlingve.) 

D-ro Kurt Riedel.
Antaŭnoto: Rilatoj inter porinstruista klerigo kaj pedagogia plano estas 

troveblaj nur per historie komparanta metodo. Por ekkoni klare ilin, ni 
konsideru unue la diversajn formojn de porinstruista klerigo laŭ ilia sin- 
sekvo kaj en la fluo de la historia evoluo kaj laŭ la nuna stato en unuopaj 
landoj, ni konsideru d u e ia formon de la instruplanoj — ree en la fluo de la 
historia evoluo kaj laŭ la nuna stato en unuopaj landoj, kaj ni demandu 
(t r i e), ĉu certaj ŝtupoj de porinstruista klerigo respondas al certaj evolu- 
fazoj de pedagogia plano laŭ tempo kaj lando iam kaj nun. Ce la sinoptiko 
estas rekomendinde, rigardi aparte la unuagradan kaj duagradan lernejojn.

1. Kiam prefere klerikuloj prizorgis la instruadon en duagrada lernejaro, 
tiam la instruplanoj restis tra jarcentoj preskaŭ samaj.

2. Kiam en unuagrada lernejaro ŝuistoj, tajloroj kaj teksistoj lernigis in- 
fanojn, tiam estis nur kateĥismo aŭ la biblio la direktanta ŝnuro por la tuta 
instruagado. La plej fruaj instruplanoj estis laŭforme instrukcioj por lernej- 
inspektoroj.
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3. Se la Dalton-plano kaj similaj organizoj estos realigataj pere de pe-
dagogie nesufiĉe klerigitaj fortoj, oni devos konsideri moderna formo de 
instruplana prastupo la arangon de tasko-folioj kune kun la usona laupunktara. 
ekzameno. .

4. Dum la 19-a jarcento ekestis fakscience klerigitaj instruistaro], kies 
anoj rigardis porjunularan instruadon ilia dumviva profesio. Laupiana pe- 
dagogia antauklerigo de supera instruistaro mankas ankoraŭ ĉie.

La planŝangojn en la duagrada lernejaro tiutempe estis kondiĉitaj ĉefe 
politike.

Kiam geinstruistoj de duagrada kaj de unuagrada lernejoj renkontas unuj 
al aliaj en diskuto pri kontinua lernejosistemo, tiam objektiva debato estas 
plej malfaciligata per tio, ke instruplanon volas fiksi la unuaj el vidpunkto 
de kulturaj bezonoj, la duaj el vidpunkto de infana evoluo. — Tie ĉi oni 
staras vere antau la eefa problemo de pedagogia 'piano.

5. En la. historio de la germanaj seminarioj estas diferenceblaj kvar evolu- 
fazoj: antau-Pestalozzi-a. Pestalozzi-a, reakcia, moderna.

Kie porinstruista klerigo estas ĉefe. lernigi instrumaterialon, kiun ge- 
instruistoj iam estos lernigantaj al geknaboj, tie gi estas ankoraŭ en antau- 
Pestalozzi-a stato.

Kie aspirantoj alproprigas al si instruobjektojn en metoda maniero kaj 
ricevas praktikan enkondukon lau certa didaktiko, science motivita, tie 
instruista antauklerigado estas sur la stupo de Pestalozzi-aj seminarioj.

Kie porinstruista klerigo havas en si nur laumemoran akiron de la por- 
popola instrumaterialo kaj senteorian enkondukon en praktikon, tie gi estas 
en la stato de dumreakcia seminario germana.

Kie aspirantoj lernas objektojn, kiuj estas konformaj al certa instruplano 
de unuagrada lernejaro, kaj kontantigas metodikon, kiu estas psikologie mo- 
tivata, kaj la historion de pedagogio, tie ni vidas modernan seminarion.

6. La antau-Pestalozzi-aj instruplanoj entenas multajn unuopajn instruk- 
ciojn pri materio kaj metodo. Per instruplanoj de Pestalozzianoj la unua- 
grada lernejaro ricevis novajn fakojn en psikologie motivata ordo. La 
instruplanoj de la reakcio servis al la celo, la Pestalozzi-an principon, de 
generala homa sinformado fari senvalida en praktiko. La pli novaj planoj 
rezignas internan kunteniĝon kaj psikologian motivadon.

7. La boneco de oficialaj instruplanoj povas esti prijuĝata en lando, kie 
la instruistaro de la unuagrada lernejaro estas ja profesie antauklerigita, 
sed ankorau ne lauscience, lau tio, kiom la planoj estas malproksimaj de la plej 
bona formo, kiu estas tie ebla, do kiu montras unuecan kuntenigon kaj lasas 
al instruisto sufiĉe da libervolo.

Kie tekstolibroj, legolibroj au taskaro regulas la iron de tuta instrulaboro, 
ne formante la partojn al bonordita tuto, tie la evoluo de la instruplana 
afero estas ankoratt tro neprogresema. Kie kontraue instruobjektoj estas 
kvazali nur ekzemploj, kaj la devotaskoj estas interligitaj teorie, tie la evoluo 
progresis relative multe.

8. Car pedagogia plano estas la ponto inter teorio kaj praktiko, ni povas 
rigardi la planon de Herbart relative plej perfekta formo; en tiu piano teoria 
konstruo kaj praktika uzebleco preskau ekvilibras.
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9. La postulo, estontajn instruistojn klerigi por la profesio laŭscience, 
estas profunde motivata per la evoluo de pedagogio al scienca stato!

10. En plua evo'lu° la generala psfcologto ŝajnas ludi pli ma^ravan rolon
ol dum la 10-a jarcento. Science klerigita pedagogo konas la fakton, ke 
psikologia teorio neniam estos konstanta, kaj scias do, ke li ne povas fondi 
sur ĉiam fluantaj rezultoj de psikologia esplorado generale validan peda- 
gogian planon. .

11. Akademie antauklerigita pedagogo atentos la socian dependecon de 
nacia lernejaro kaj ne opinios, ke estus eble, en lando kun nesufiĉa por- 
instruista klerigado realigi instruplanon de pli alta evolufazo, sed li esploros 
ankau novajn pianojn rilate al tio, ĉu iii estas konformaj al la koncerna stupa 
de la porinstruista klerigo.

12. La pedagogia ideo postulis instruistojn, kiuj helpas memrespondante 
lau direktantaj maksimoj junan generacion rilate al spirita homigo.

(La plena traktajo ..Lehrerbildiing und Lehrplan" estas aperinta german- 
lingve en la eldonejo A. W. Zickfeldt, Osterwieck a. Harz, Germanlande, 
32 pg„ RM 1.20.)

Gekolegoj, uzu Esperanton!
Johannes Kurt Haubold, Riesa-Groba, Saksujo.

La esperantaj gazetoj, ĝeneralaj kiei fakgazetoj, raportas regule pri re- 
zolucioj koncernantaj la aprobon kaj enkondukadon de Esperanto, pri kursoj, 
novaj institucioj ktp. Certe ĉiu Esperantisto gojas pri tiuj progresantaj dis- 
vastigado kaj akceptado de nia mondhelplingvo. En la jaro 1889 Zamenhof 
skribis: „Nia plej grava laboro devas esti ĉiam pligrandigadi la nombron de 
la pers moj, kiuj ellernas nian lingvome Kaj li daurigis: „Cia alia laboro estas 
flanka.“ Sed tiu ĉi lasta opinio hodiau ne plu validas. La nombro de la Es- 
perantistoj jam gojige grandigis. Sed |;! mondhelplingvo ne nur estas posed- 
ajo, kitin akiri estas dezirinde. Gi estas kaj devas esti vivanta, forto, kiu 
postulas uzadon kaj aplikadon. Tro multaj ne estas konsciaj pri tio: iliopinias, 
ke akceptitaj rezolucioj antauenpusas la movadon, kaj se iii apude inter- 
sangas ilustritajn postkortojn, postmarkojn kaj leterojn kun eble ofte banala 
enhavo, ke tiam ilia laboro sufiĉas. Ho ne, tute ne! Sed bedaurinde ankau 
inter ni geinstruistoj multaj havas tiun opinion, eble tro multaj. Pro tio 
plendas la redaktoroj de la. esperantaj fakgazetoj kaj -informiloj, ke iii ne 
ricevas sufiĉe da materialo. Pro tio infan- kaj instruistokorespondado ne 
kontentige funkcias. Tiuj ne estas vanaj asertoj. Nur unu ekzemplon. En 
n-ro l de IPR mi publikigis demandaron pri geometria instruado. Krome mi 
forsendis pli ol 170 leterojn, kiuj enhavis la kopiitajn demandojn, al gekolegoj 
en la plej diversaj landoj. Kaj mi ricevis^.ĝis nun - 10 respondojn. La ge- 
instruistoj esperantistaj certe ĉiuj estas konsciaj pri la valoro kaj neceseco 
de nia mondhelplingvo. Sed ne sufiĉas nur opinii, ni ĉiuj devas la b o r i. 
Nur tiam, kiam ni povas montri rezultatojn seriozajn, kiuj servas al la inter- 
ligado kaj iiiterkomprenigado, al la scienco, ni povos sukcesplene enpenetri 
en la rondojn, gis nun ne akceptintaj Esperanton, nur tiam ni povos antauen- 
peli la movadon. Precipe ĉiu geinstrtusto esperantista ne estu nur ano de iu
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ujn unuiĝo, sed laborema pioniro kaj celkonscia aganto. Proi. D-ro Dietterle 
povis kolekti gis nun 400(1 adresojn de gekolegoj, kiuj scipovas Esperanton. 
Sed kiam ni nur rigardas la nombron, tiam ni trompas nin. Car tiu ĉi mult- 
nombra aro ne elĉerpas la eblecon kaj ne uzas la forton, kiuj estas donataj 
al gi per la internacia lingvo. Ni atingis jam altgrade la unu celon, disvastigi 
Esperanton en instruistaj rondoj. Tio estas certe tre gojiga, sed signifas fakte 
nur partan celon. Nun ni devas pli kaj pli zorgi, ke tiu aro igu internacia 
laborrondo. Pro tio ĉiu el ni uzu kaj apliku Esperanton, kiel estas dezirinde.

Rim. Mi ĝojus, se mia juĝo trovus eĥon inter la gekolegoj kaj se iii kon- 
sentus la diritan opinion. Tiam mi eble povos esperi, ke mi ankoraii ricevos 
respondojn al mia enketo (vidu IPR 1929, n-ro 1, pago 10).

Posf Helsingor.
(La plej proksima ŝtupo.)
Prof. D-ro J. J. Findlav.

La redaktoro de IPR certe mem ra- 
portos pri la aferoj kaj rezultoj de la 
granda konferenco en Danlando. Post 
fin i de la kongreso mi vojagis du se- 
majnojn en Svedujo, por studi la ,pro- 
greson de Esperanto en tiu ĉi lando kai 
en la malgrandaj landoj de la Daita Maro.

Mi supozas, ke la instruistoj de Ger- 
manujo, Svedujo, Finnlando, Estonujo, 
Limeujo, Pollando ktp. baldau estos 
pretaj unuigi en sia propra kunveno pri 
,.Nova Edukado". En tia konferenco ne 
estos necese, paroli en germana, angla, 
ktp. lingvoj kaj poste kaduki en Esper- 
anton, car traduko en ĉiuj. kunvenoj pos- 
tulas multe da valora tempo, vane perd- 
ita: ĉiuj membroj povos paroli au ko- 
menci paroli nian artan lingvon. Kom- 
preneble oni ne trovos en tia kunveno 
tiom grandan, nombron da anoj, kia am- 
asigis en Helsingor: sed malgrandai kun- 
venoj en multaj rilatoj estas pli bonaj ol 
amaskunvenoj. Sufiĉe multaj esperant- 
istaj instruistoj certe estas amikoj de 
..Nova Edukado"; do, kelkaj esperant- 
istoj el multaj landoj en la somera tempo 
verŝajne aligus al la entrepreno de ko- 

m tunaj kunsidoj; iii certe venus ne nur 
el la landoj ĉirkaŭ la Balta Maro, sed 
ankau el aliaj landoj (ekz. Anglujc 
Dono, Fraticujo, la Balkanaj ŝtatoj, Hun- 
garlando, Rumanujo ktp,). Tamen, ;e 

tiaj kunveno) devas prezenti bonan, suk- 
ceson, oni devas zorge pripensi la kon- 
diĉojn bezonatajn por sukceso. Mi aran- 
gu ĉi tiujn kondiĉojn lau la bone kon- 
ataj kategorioj de Le Play: „Homoj. La- 
boro. Tempo. Loko."

I. Homoj. Veraj instruistoj gaje dividos 
siajn „novajn“ ideojn kun amikoj, spe- 
cjale kun gepatroj kaj aliaj studentoj de 
pedagogio. Do, se ia ajn asocio de es- 
perantistaj instruistoj aranĝus tian kun- 
venon, kian mi sugestas, mi kreaas, ke 
esperantistaj laikoj ankau ĉeestus. Ankau 
reprezentantoj de la „Junulara Movado", 
el kiu multaj inklinas al Esperanto, eble 
volonte partoprenus kaj estus akceptataj 
tre volonte.

Homoj (viroj, virinoj kaj infanoj) de la 
koncerna loko (vidu IV) speciale interes- 
igus pri nia afero, ĉar gi koncernus la 
ĉiutagajn rilatojn de niaj gastigantoj en 
la loko de la kunveno. Oni povus supozi, 
ke dum la jaro (au la jaroj) antau lti kun- 
veno la lokaj instruistoj kaj porlernejaj 
komitatoj goje kaj fervorege zorgus pri 
esperemaj kursoj. Tiamaniere la tuta 
logantaro (mastroj de pensionoj, komizoj, 
oficistoj ktp.) pretigus por ricevi la vizit- 
antaron en vere internacia animo.

II. Laboro a) Kompreneble la unua pro- 
LEmo estus pedagogio-psikologio kaj me- 
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todo pri lingvolernado; -kursoj en Esper- 
anto por komencantoj kaj progresintoj, 
gvidataj de distingitaj instruistoj (ekz. 
pastro Ce aŭ Tib. Morariu) estus utilaj 
kiel demonstradaj eksperimentoj kaj mo- 
delaj lecionoj, kiuj montrus la principojn 
por la studado de Esperanto kiel mo- 
derna lingvo.

Unu grupo devus klopodi pri la filo- 
logia flanko de Esperanto (nova gra- 
matiko ktp.), alia grupo pri enkonduko 
kaj instruo de Esperanto en lernejoj pu- 
bl kaj kaj privataj.

b) Ni tamen alvenus al tia kunveno ne 
sole kiel lingvaj instruistoj, sed ankaŭ 
kiel gvidantoj kaj amikoj de „Nova Eduk- 
ado“. Supre nti jam aludis, ke ĉiuj veraj 
instruistoj en sia animo estas anoj de la 
Helsingdr-a konferenco. Do, la gravai 
pedagogiaj temoj, kiuj nuntempe altiras 
instruistojn, kompreneble estus diskut- 
ataj: ekz. ..aktiveco" kaj ..kreado", la 
studado en freŝa aero kun vigla zorgo 
por korpa ekzercado. Oni eĉ ne bezonus 
antaŭe pli detale studadi tiajn temojn, 
ĉar ĉiuj membroj alvenus al la kunveno 
precipe emaj por interŝanĝi ideojn pri 
tiuj temoj kune kun kolegoj alilandaj.

III. Tempo a) Sezono: Mezo de Junio 
ĝis fino de Aŭgusto t. e. la libertempo de 
1’ instruistaro el diversaj landoj.

b) Jaro de komenco: Laŭ mia opinio 
ĝi estas demando de la lokaj cirkonstan- 
coj, ĉar la kunlaboro de la loĝantoj de 
la koncerna loko (kiel mi jam aludis su- 
pre) estas tre necesa. Multe da vizit- 
antoj, speciale tiuj, kiuj alvenos kun sia 
familio por libertempa restado, eble ne 
ankoraŭ tre bone parolas Esperanton; 
sed, se ili ekscios, ke Esperanto estos 
vere ĉie uzata, ili aliĝos, ĉar ili scias, ke 
oni rapide lernas lingvon, kiam oni vivas 
en medio, en kiu la lingvo ĉiŭrilate estas 
uzata.

Nuntempe en la grandaj urboj, kie 
okazas internaciaj konferencoj, oni eble 
aŭdas Esperanton nur en la konferenc- 
ĉambroj, sed ne ekstere. Tiu fakto certo 
ne malhelpas kaj malutilas spertajn Es- 

perantistojn, sed nespertaj kompreneble 
ne tie progresas rapide. Tion mi kon- 
statu pri grandaj konferencoj ne kiel kon- 
traŭulo de amaskunvenoj — tute ne! sed 
nur por montri, ke jam alvenis la tempo, 
por organizi malgrandajn internaciajn 
konferencojn dum la somera libertempo. 
Mi, kiel instruisto (do, kiel ano de klaso, 
kiun oni nomas ..inteligenta") kompren- 
eble ĉi tie priskribas nur libertempajn 
kunvenojn de miaj gekolegoj; sed mia 
priskribo tuŝas ankaŭ la organizadon de 
similaj entreprenoj por aliaj profesioj, 
ekz. kuracistoj, komercistoj, fervojisto! 
ktp. Tuj kiam iu ajn loko, taŭga por in- 
ternacia kunveno, deklaros sin preta, ak- 
cepti esperantistajn vizitantojn, certe es- 
perantistoj venos al ĝi unuopaj kaj en 
grupoj. Oni jam ĉi tie kaj tie komencis, 
ekz. en pensiono en Oostduinkerke sur 
Mer (vidu Internationa! Language, Sep- 
tembro 1929, paĝ. 176).

IV. Loko. Malmultvorte la kond ĉoj 
estas:

a) malgranda urbo aŭ granda vilaĝo, 
proksime al la maro aŭ en kamparo kun 
saniga aero, varma suno — kun pensi- 
onoj, hoteloj (modestaj prezoj ktp.) ka- 
pablaj akcepti eble centon da gastoj. La 
allogojn supraĵajn de grandaj urboj (kino, 
teatro, ekskursoj ktp.) ni ne malŝatu, sed 
oni tion trovus eĉ en la tre malgrandaj 
turisto-lokoj; cetere Ia kunvenintaro bal- 
daŭ trovus siajn proprajn distraĵojn kaj 
amuzaĵojn.

b) Tamen la loko devas esti proksima 
al granda urbo, ĉar multaj kongresanoj 
el fremdaj landoj partoprenus kaj de- 
zirus fari senĝenan vojaĝon al grava 
stacidomo aŭ haveno. Tiajn grandajn 
urbojn oni trovas en sufiĉe granda nom- 
bro ĉe la Balta Maro, norde kaj sude; 
estas ne necese starigi liston laŭ la land- 
karto.

c) Sed Ia ĉefa demando, kiun mi jam 
aludis, estos: ĉu en tia malgranda turisto- 
urbo loĝas kelkaj kapablaj esperantistoj, 
kiuj zorgus pri la tuta afero, instigus 
siajn kunloĝadojn kaj gekolegojn energie 
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al Esperanto kaj poste invitus al kunveno 
en la jaro 193 . .?

*
Ci tiu mallonga skizo pri estonta kun- 

veno rilatas la landojn ĉe la Balta Maro, 
ĉar per la afabla helpo de samideanoj 
el Svedujo, Danulo kaj Germanujo ni 
estas iomete informitaj pri Esperantujo 
en tiu parto de Eŭropo. Sed la samaj 
principoj estos aplikeblaj ankaŭ por aliaj 
partoj, kie regas similaj kondiĉoj, nome 
kelke da ŝtatoj sufiĉe proksimaj, sed pa- 
rolantaj diversajn naciajn lingvojn; La 
Norda Maro (angla, franca, holanda, ger- 
mana, dana, norvega lingvoj) — la Me- 
diteranea Maro (araba, hispana, kataluna, 
franca, itala, greka lingvoj) — la Adria- 
tika kaj Levantina Maroj (itala, greka, 
turka, serba kaj aliaj lingvoj) — Mez- 
eŭropo kaj la Balkanaj landoj.

*
Kion mi skribis, tio estas respondo al 

afabla demando de D-ro Riedel. Dum 
Ia Helsingor-a konferenco ĉiuj esperant- 
istoj estis iom malkontentaj pro la mal- 
progreso de nia universala lingvo, spe- 
ciale post la entuziasmo montrita dum 
la antaŭa konferenco en Locarno 1927. 
Multaj eble inklinas, mallaŭdi s-inon Be- 
atrice Ensor kaj la estron de „N. E. F.“, 
sed ŝajnas al mi, ke oni farus pli bone, 
ne kritiki tiamaniere. Oni preferu es- 
ploradi la faktojn (socia-pedagogiajn fak- 
toĵn) rilate propagandon, rilate malfa- 
cilaĵojn okazantajn dum la propagando. 
Mi estas certa, ke oni atingos sukceson 
plej rapide, se oni montros praktike la 
efikon de Esperanto kaj samtempe ne- 
gative la malbonan situacion de tiuj, kiui 
ne scipovas ĝin uzi. Tial tute prave s-ro 
Morariu prezentis preparajn lecionojn an- 
taŭ la konferencanoj, kiuj ĝis tiam nen- 
iam aŭdis pri Esperanto.

*

En Anglujo oni aŭdas proverbon: „The 
proof of the pudding is in the eating" (t. 
e. la valoro de pudingo montriĝas dum 
ia manĝado). Gi enhavas la principon 
por psikologio de nova propagando. Ni 

ne j>li longe disputu kun niaj malamikoj, 
instigante ilin al «kredo"; sed ni uzu nian 
ilon kaj pruvu la forton de Esperanto kie! 
fakton. Ni montru, ke Esperanto hodiaŭ 
kaj de ni mem estas uzata kun profito. 
La epokon de «kredo" sekvu la epoko de 
«faroj", de «agado": «Kredo sen faroj 
estas morta".

Ni klopodu trovi en Esperantujo hom- 
ojn, kiuj bezonas Esperanton por siaj ĉiu- 
tagaj aferoj: lertajn komercistojn ktp. Ni 
aranĝu internaciajn kunvenojn de instru- 
istoj, en kiuj la membroj uzas nur Es- 
peranton kiel naturan lingvon sen tra- 
duko en naciajn lingvojn, lli efike mon- 
tros al la tuta mondo, ke nia lingvo ne 
estas opinio aŭ teorio, sed viva fakto. 
Kompreneble mia ideo de «nova" pro- 
pagando ne estas originala aŭ io nova: 
la paĝoj 458—476 de la Jarlibro 1929 su- 
fiĉe montras, ke nia lingvo estas uzata. 
Sed laŭ mia scio fakaj kunsidoj ĝis nuu 
nur okazis samtempe kaj samloke kun 
grandaj ĝeneralaj kunvenoj. Mi kredas, 
ke fakaj kunvenoj (aranĝataj unue de la 
internaciaj instruistoj) nuntempe devas 
esti organizataj ne nur kiel propagand- 
iloj, sed ili devas esti postulataj pro Ia 
progreso de la fakoj mem. La «mal- 
nova“ propagando certe ankoraŭ daŭros 
kaj devos esti daŭrigata, sed la «nova" 
prcpagando (permesu ĉi tiun vorton!) 
ankaŭ devas esti efektivigata en la nova 
epoko.

KriiiKo 
pri ia raporto Boubou 

(vidu paĝojn 117—120).

La malsamecon inter la opinioj de 
Boubou kaj mi kaŭzas la malsama or- 
ganizo de la instruistoj en konkurencaj 
asocioj. Ekzemple Boubou estas organiz- 
ita en la Fĉdĉration de TEnseignement, 
kiu estas asocia membro de la lnternacio 
de Eduklaboristoj. La Federacio havas 
klasbatalan karakteron kaj rivalas kaj 
kontraŭagas al la ĝenerala «neŭtrala" 
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Svndicat National. Same la Internacio de 
Eduklaboristoj esias kmirrmuilo de la 
«neŭtralaj" aliaj internaciaj instruistaj 
asocioj. En tiu senco de plena disigo de 
la ĝenerala instruistaro Boubou volas 
fondi SAT-edukistan sekcion au esper- 
antistan fakon en Edukintern.

Sed multaj aliaj socialistoj kaj komun- 
istoj estas organizitaj en la ĝenerala: 
«neutralaj", «burgaj" instruistaj asocioj 
kaj tie ne nur pagas sian kotizon, sed 
plej aktive en ili laboras kai ofte okupas 
la gvidpostenojn. Ekzemple la Leipziga 
Instruista Asocio- (neutrala) en la buso 
de la reakciuloj estas «La Ruga Instru- 
ista Asocio". La postrevolucia laborista 
saksa registaro eldonis lernejan legon, 
kiu signifis plenumon de la antaŭmilitaj 
deziroj de la generala Saksa Instruista 
Asocio. La batalo de la generala Ger- 
mana Iuslruisla Asocio kontrau la re- 
akcia projekto de Regna Lego por Roiml- 
lerneoj grave helpis por faligi la pro- 
jektom En n-ro 7;3 de IPR mi jam 
menciis la opinion de komunistaj instru- 
isto, kiuj malaprobis la eligon de 3 soci- 
alistaj parlamentanoj el la Saksa Instru- 
ista Asocio.

En TAGE ni vidas saman laborkomun- 
umon kiel en niaj instruistaj asocioj. En 
TAGE, en IPR resonu la bataloj, kiujn 
ni aktive partoprenas en la instruistaj 
asocioj ciulandaj. Postali eligon el TAGE 
signifas nei la pozitivan kunlaboradon en 
ekz. la Germana Instruista Asocio, la 
angla National Lmon ol Teachers, la 
franca Syndicat National, la Svedaj Aso- 
c.io: ktp. Tia postulo en la nuna mo- 
mento ne estos akceptata.

En tiu senco SAT ankau ne povas di- 
fini TAGE kiel «neutralan” Esperanto- 
.momon. kiun gvidi ne estus permesate 
al SAT-ano. Same kiel la laborista par- 
tioj ne difinas la Germanan Instruistan 
Asocion kiel neutralan profesian sindi- 
katin, al kiu aparteni socialisto estus 
malpermesata.

Resume: TAGE konformas al la orga- 
nizo de parto de la «avangardaj" instru- 

istoj. Nur kiam la tuta organizo estos 
efektivigita lau politikaj principoj, la ek- 
zisto de TAGE perdos sian rajton.

La analizo kaj konkludi de Boubou nur 
trafas la kamaradon, kiuj eligis el la 
generalaj instruistaj asocioj kaj organiz- 
igis nur en klasbatala asocio.

Mi intence akcentas tion, car fakte 
la tortoj de la SAT-ed'ukistoj ne sufiĉas 
jam, por eldoni memstaran gazeton. Kel- 
kaj okazintajoj eĉ montras la dangeran 
eblecon, ke disiras la kamaradoj en la 
du malamikajn tendarojn de komunistoj 
kaj socialistoj. Ankau en SAT!

Tial denove: Prokrastu la krizon!
Goldberg.

SAFKongrcso Leipzig.
(2 regustigoj por la raporto en n-ro 9/10).

1. La frazo «La direkcio konfesas la
eldonon de la programbrmŝuro mispaŝo" 
(pg. 117) estas erariga. La koncerna 
parto de la rezolucio tekstas: «La kon- 
greso 1. konstatinte unuflanke, ke la el- 
dono de «La Laborista Esperantismo" 
estis farita lau maniero, kiu povis kred- 
igi, ke tiu verketo celis farigi la oficiala 
programo de nia asocio; audinte la kon- 
feson de la direkcio, ke tio estis «mis- 
paŝo"; . ." • Sekve la maniero de la
eldono estas nomita «mispaŝo".

2. K-o Eoubou skribas en sia raporto 
(pg 1 1 'El: «SAT ankau malpermesas al 
siaj anoj okupi postenojn en LEA kaj en 
kiu ajn neutrala organizo." La statuto 
de SAT ne diras tion. Klaran malper- 
meson nur esprimas la § 12: «Rajtas esti 
ano de Sennacieca Konsilantaro, oficulo 
au reprezentanto de SAT nur k-doj . . . 
ne aligantaj iun el la tiel nomataj neu- 
tralaj organizoj, celantaj la propagandon 
de Esperanto, au al iu ajn asocio, kies 
celo kontrauas tiun de SAT."

Goldberg.
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Enketoj por iaia.
(Marth Moelke, „ 

sekretariino de ..Kunlaborado

En la pasinta jaro en la numero 
11/12 de .Internacia Pedagogia Re- 
vuo“ (Novembro-Decembro 1928) mi 
donis ..Raporton pri la gisnunaj En- 
ketoj por IALA“.

Hodiaŭ, post kiam pasis unu jaro, 
mi raportu denove, por montri kiel 
necese estis, organizi la statistikon 
por la movado inter la instruistoj kaj 
en la lernejoj rilate ilian sintenadon 
al Esperanto. La ciferoj de miaj ta- 
beloj montros tion pli detale.

Mi estis forsendinta lau mia Supre 
citita raporto precize antaŭi 1% jaroj 
.demandarojn" al 1.781 geinstruistoj 

el 42 landoj.

Mi ricevis gis 1-a de Oktobro 1929 
(eĉ ankorau nun alvenas respondoj 
— tio pruvas, ke oni devas tre longe 
atendi kelkajn respondojn)

527 el 35 landoj,

do, nur de ĉirkau 33% de la adresitoj. 
Sed inter iii estis feliĉe kelkaj, kiuj 
komprenas la gravecon de bona sta- 
tistiko kaj sendis al mi adresojn de 
esperantistaj gekolegoj. Cetere mi 
mem kontrolis la gazetojn por kon- 
stati lau iii aliajn gekolegojn, kiuj 
estas esperantistoj, kaj ĉerpis adres- 
ojn el diversaj listoj, kiujn lau mia 
peto oni sendis al mi. Nun la rezul- 
tato estas la jena:

Mi povis konstati la ekzistadon
de 4.478 geinstruistoj esperant- 

istaj el 50 landoj.

Bonvolu kompari la suban tabelon A 
(en gi la cifero 1 signifas la landon, 
la cifero 11 la nombron de la instru- 
istoj).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*9.
10.
(1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

I Tabelo A. H
Saksujo 956
Germanujo (sen Saksujo) 853
Rusujo 336
Austrujo 281
Celms-lovakujo 254
Svedujo 219
Anglujo 165
Polujo . 143
Usono 131
Rumanujo 114
Danujo 101
Ermicido 97
Jugoslavio 94
Nederlando 93
Bulgarino 92
Belgujo 74
Litovujo 69
Finnlando , 67
Japanujo 41
Hungarigo 38
ltalujo 37
Norvegino 34
Estonujo 32
Skotlando 24
Hispanuio 23

Svisujo 23
Latvajn 1 1
Cinujo 13
lrlando 11
Libera Crbo Danzig >
Nederlanda Hindujo 6
Hindujo 4
Argentinia 3
Aŭstralio 3
Brazilio 3
Kubo 3
Nov-Zelando 3
Alĝerio 2
Portugalino! 2
Bolivio 1
Cilio 1
Egiptujo 1
Islando 1
Madagaskaro 1
Maroko l
Sirio 1

Transporto 4474
V idu sur pago 136!
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Transporto 4474
47. Sudafriko ;
48. Insulo Tasmanio 1
49. Turkujo i
50. Urugvajo 1
50 landoj 4 478

Komence mi intencis, eldoni laŭ ĉi 
tiu tabelo „Adresaron“, sed, ĉar nur 
treege malmultaj antaŭe promesis 
aĉeti ĝin, mi rezignis al ĉi tiu plano 
kaj kontentiĝis je starigo de konfid- 
inda kartoteko.

*

Nia demandaro enhavis ankaŭ de- 
mandojn pri lernejoj, en kiuj oni

1. instruis,
2. instruas,
3. instruos

Esperanton. Ĉar preskaŭ ĉiumomente 
ŝanĝiĝas la situacio, estas malfacile, 
doni superrigardon super la lernejoj 
en 'listo laŭ la is?-, as?-, os?-de- 
mandoj. Mi donas tabelon pri lern- 
ejoj, kiuj iam ajn jam interrilatis aŭ 
nun interrilatas kun Esperanto. (La 
respondoj pri la estonta instruado 
ŝajnas ne uzeblaj por listo, ĉar ili 
kelkfoje uzas ia vorton „eble“, kaj 
sur tiun vorton oni ne povas bazigi 
statistikon.)

La tabelo B montras la lernejojn, 
en kiuj oni instruis aŭ instruas, aŭ in- 
struis kaj instruas Esperanton. (En 
ĝi sub cifero I vi trovos la landon, 
sub II la nombron de la lernejoj.)

Laŭ mia kartoteko ekzistas
712 tiaj lernejoj en 37 landoj.

Tabelo B.
I II

1. Saksujo 176
2. Germanujo (sen Saksujo) 143
3. Rusujo 76
4. Ĉeĥoslovakio 49
5. Polujo 47
6. Japanujo 28

Transporto 519

Transporto 519
7. Aŭstrujo 25
8. Anglujo 23
9. Francujo 18

10. Cinujo 11
11. Estonujo 10
12. Finnlando 10
13. Nederlando 10
14. Italujo 9
15. Bulgarujo 8
16. Danujo 8
17. Litovujo 7
18. Rumanujo 6
19. Svisujo 6
20. Hungarujo 5
21. Svedujo 5
22. Belgujo 4
23. Jugoslavio 4
24. Hispanujo 3
25. Latvujo 3
26. Skotlando 3
27. Brazilio 2
28. Norvegujo 2
29. Sirio 2
30. Turkujo 2
31. A mienu jo 1
32. Libera Urbo Danzig 1
33. Hindujo 1
34. Islando 1
35. Nov-Zelando 1
36. Portugalujo 1
*37. Usono

37 landoj 712

Tre volonte mi aperigus Iiston de 
ia lernejoj, kiujn enhavas la tabelo B. 
Eble okaze ,,Kunlaborado" povos 
aperigi ĝin en speciala aldono al In- 
ternacia Pedagogia Revuo. Sed tiam

* Pri Usono kaj Nordameriko IALA 
decidis enketi mem. Do, ĉi tiu teri- 
torio ne apartenas al nia propra la- 
borkampo. Poste ni certe povos doni 
la ciferojn de la tuta komuna enketo. 
Ci tie mi tamen citas la ciferojn, hav- 
igitajn al mi dum nia komenca la- 
boro, por montri, ke ankaŭ en Usono 
kaj la cetera norda Ameriko ekzistas 
Esperanto-instruistoj. 

156



la listo ne iam estus tia, kian ni be- 
zonas, car por multaj lernejoj mi ri- 
cevis ne sufiĉe kompletajn respond- 
ojn. La listo nur taŭgos, por lau gi 
korekti kaj kompletigi la gisnunan 
materialon.

Entute multaj gesamideanoj ver- 
Ŝajne estos kontentaj pri la ciferoj de 
miaj tabeloj A kaj B, ĉar la ciferoj 
estas pli grandaj, ol multaj antaŭe 
imagis al si. Tamen iii ne kontentigas 
,,Kunlaborao'nn“, ĉar oni povas esti 
certa, ke ia materialo entute estas 
ankorau pli riĉa, kaj oni povas kon- 
stati, ke ni en „Kunlaboaadn* antau 
definitiva eluzo de nia statistika ma- 
terialo bezonas ankoraŭ multajn de- 
talaĵojn en pli ekzakta formo.

Niaj kunlaborantoj ne perdu la ku- 
ragon: ..bona afero bezonas tempon*. 
Car gis nun rilate statistikajn enket- 
ojn en Esperantujo tute ne regis 
ordo kaj ĉar speciale por la instruista 
kaj lerneja statistiko ne ekzistis iu 
ajn centro, iom post iom niaj geko- 
legoj devas alkutimigi al la ideo, ke 
tia statistiko estas tre bezona kaj 
utila por ni mem kaj por la propa- 
gando, kaj mia gisnuna laboro kon- 
vinkis min mem, ke ni iom post iom 
povos havigi kaj al 1ALA kaj al nia 
kolegaro tion, kio estas unu el la 
ĉefaj taskoj de ..Kunlaboaaon*.

Saksaj gekolegoj,
vizitu la jarkunvenon e-nZittaii 9.11.1929.

Por plenumi la cezarojn de iliaj orient- 
saksaj gekolegoj nia ĉefkunveno okazos 
en tiu ĉi jaro en Zittau kune kun la jar- 
festo de la Saksa Ligo. Ni kunvenos 
la 9. 11. vespere 19.15 h. en Hiitters Hotel 
(kontraue de la ĉefstacio).
Tagordo: 1. Salutparoladoj. 2. Jarra- 

po-rto. 3. Kasraporto. 4. Elektoj. 5. Pa- 
rolado de Prof. D-ro Dietterle, direk- 
toro de la Esp.-lnstituto por la Germ. 
Respubliko. (Terno publikigota en la 
fakaj gazetoj.) 6. Filmo pri Zittau.
7. Diversajoj.
Vagonaroj de Dresden al Zittau:

1. Dresden-Hptb. 13.00 h. Dr.-N. 13.12 h.
(Biscliofsw. Oberoderw.) 15.45 h. Zittau

2. Dresden-Hptb. 13.32 h. Dr.-N. 13.12 h.
(Bischofsw. Oberoderw.) 15.36 h. Zittau

3. Dresden-Hptb. 14.48 h. Dr.-N. 15.01 h.
Lobau 17.05 (Ŝanĝi!) 18.35 Zittau

4. Dresden-Hptb,. 16.19 h. Dr.-N. 16.32 h.
(Bischofw. Oberoderw.) 19.36 h. Zittau 

La vagonaro kvare nomita alvenos nur 
post komenco de la kunveno!

Gekolegoj! estas generala konvinko, 
ke Esperanto venkos per la lernejoj. Ni 
helpu atingi tiun altan celon! Tial venu 
grandnombre, kunlaboru kaj havigu al 
vi novan forton kaj novan entuziasmon. 
Esperanto-Asocio de Saksaj Geinstruistoj.

Walther H ahn.

Organizo de r korespondado
inter eiulandaj gekolegoj instruistaj kaj lernantoj.

(Interkonsente kun. IALA kaj kun la laborkomisiono por TAGE kaj IPR.)

Mi rememorigas mian artikolon en 
n-ro 4 de 1PR paĝ. 46/49. Skribante 
gin, mi intencis ankorau pli detale 
atentigi en nova artikolo pri la ne- 
ceseco kaj la ebleco, organizi la ko- 
respondadon inter niaj gekolegoj kaj 
niaj gelernantoj. Sed intertempe mi 
ricevis respondojn, kiuj montras al 
mi, ke ne plu estas necese, priparoli 

principajn demandojn. La ordigo de 
1' korespondado estas nuntempa pos- 
tulo. Oni postulis gin jam dum la pe- 
dagogia konferenco 1922 en deneve. 
La tiam elektita komisiono ne funk- 
ciis kaj entreprenis nenion. Ni nepre 
bezonas iun ajn centron por la kores- 
pondo-afero. La laborkomisiono por 
TAGE kaj 1PR decidis, ke mi kreu 
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tian. Tamen mi dum kelka tempo 
devis atendigi la interesulojn. Estis 
rekomendinde, tre detale pripensi kaj 
priparoli kelkajn, ŝajne ne gravajn, 
detalajojn. Tre ofte perdigis vere 
bona. ideo, kiam oni ĝin kvazaŭ el- 
jetis en la publikon, ne samtempe 
montrante, kiamaniere oni aranĝu 
eksteraĵojn kaj detalajojn.

La ĉefa kondiĉo por bona funkci- 
ado de nia entrepreno estas: niai ge- 
kolegoj mem korespondu kun ge- 
kolegoj el aliaj landoj, por havigi al 
si la interrilatojn, kiuj ebligas arang- 
on de internacia korespondado de in- 
fanoj kaj lernantoj. La plej gusta 
vojo kaj plej ideala stato estas la 
jena: niaj gekolegoj kunlaboru, por 
kunlaborigi saijn gelernantojn! Ce- 
tere, ju pli la gelernantoj laboros li- 
bere, des pli gojiga por iii estos ilia 
korespondo-laboro. La instruisto nur 
arangu, konsilu, kontrolu, instigu, 
proponu temojn ktp. Tiel ni plej bone 
kaj plej rapide atingos nian celon. 
Kiu estas nia celo? Ni volas inter- 
rilatigi la junularon diverslandan kun 
eksterlandanoj kiel eble plej frue, por 
ke la. n,,va generacio ekhavu novan 
pensmanieron, —• pensmanieron, kiu 
satas la ideojn de mundpmo, kaj :n- 
ternacia interkompreno. La celo nur 
plej malgrandparte estos atingata, 
se la junularo korespondas en naciaj 
lingvoj. Mi audis en Geneve, ke la 
„Ruga Kruco“ zorgas pri internacia 
korespondado de T infanoj. Ciu in- 
fano skribas siajn leterojn en sia na- 
cia lingvo. Ekzistas oficejo, en kiu 
oni tradukas la leterojn kaj el kiu la 
infanoj ricevas la tradukojn. Neniu 
dubo: tia arango ne kontentigas la 
infanojn, kiuj nepre deziras rektajn 
interrilatojn. Tiajn rektajn interrilat- 
ojn ebligas — eĉ jam por tre junaj 
lernantoj — nur Esperanto.

Se la Esperanto-korespondado in- 
ter la gelernantoj funkcias — kaj gi 
fakte funkcios bonege dum sufiĉe 

lerta arango! — ni, esperantistaj ge- 
kolegoj, eluzu tian situacion, por 
montri al la tuta mondo, ke Esper- 
anto taugas kiel internacia lingvo kaj 
ke gi taugas kiel internacia ligilo. 
Tute ne sufiĉas, propagandi Esper- 
anton dum internaciaj diverslingvaj 
kongresoj. Se la kongresanoj estas 
sufiĉe inteligentaj kaj bonvolaj per- 
smoj, iii principe konsentos la ideon 
de mondhelplingvo — sed la spertoj 
de la lastaj jaroj montris, ke Hi mem 
ne lernos Esperanton. La situacio 
tuj ŝangigos, kiam iii vidos, ke la. 
nova generacio per Esperanto jam 
atingis tion, kion oni gis nun opiniis 
necesa, sed ne atingebla. Pli ol io 
ajn alia, la fakto de internacia kores- 
pondado de inianoj per Esperanto 
ankau efikos sur ĉiuj rondoj, asocioj, 
entreprenoj ktp., kiuj celas novan 
edukon de la nova generacio. Pre- 
cipe ankaŭ SALA deziras eksperi- 
mentojn tiajn per mondhelplingvo, 
kaj, car gi ne kontentigas per paroloj' 
kaj vortoj, sed nur per ..famoj", gi 
konsideras la de mi proponitan la- 
boron tre grava. Gi oficiale permesis 
ke la nova laboro okazu sub la aŭ- 
spicioj de nia ..Kunlaborado" kun 
LALA. Same Proi. D-ro Bovet kon- 
sentas. Konsentas ankau ĉiuj anoj 
de nia laborkomisiono por 'LAGE kaj 
IPR pri starigo de .centro*, de spe- 
ciala oficejo por korespondado por 
geinstruistoj kaj gelernantoj.

Do, mi hodiaŭ sciigas la gekolegojn 
de ĉiuj landoj, ke la oficejo ekfunk- 
cios. Bonvolu kunlabori kaj sendi la 
materialon por vi kaj por viaj lern- 
antoj al la sekretariino de „Kunla- 
borado":
Fraulino Martha Moelke, Sommer- 

ield/Niederlausitz, Germanujo.

Se ni volas speciale helpi la esplor- 
ojn de LALA, estos necese, ĉiam 
pripensi, ke la ĉefa celo devas esti 
la arango de la korespondado inter 
la inianoj. Ci tiu tasko ne estas fa- 
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cila! Ne sufiĉos, anonci klasojn por 
niaj .rubrikoj", pri kiuj mi ankoraŭ 
donos skemojn. Se. iu ne intencas, 
pritrakti la korespondan aferon de 
siaj gelernantoj kiel dauran devon, 
oni nur povas rekomendi, ke li ne 
komencu ĝin. Li eble nur malutilos 
la interesojn kaj reputacion de nia 
Esperanto-afero antau la infanoj 
mem, antaŭ la gepatroj kaj parencoj 
de 1' infanoj, antau la neesperant- 
istaj kolegoj, antau IALA kaj aliaj 
gravaj asocioj, kiuj interesiĝas spe- 
ciale pri tiaj arangoj — i-li eĉ mal- 
helpas la esperantistajn gekolegojn, 
kiuj laboras serioze. Nia laboro tute 
ne celas grandan kvanton de kunla- 
borantoj, sed bonan kvaliton de la 
laboro.

Pri la tuta. piano mi dum la lasta: 
monatoj korespondis kun la honora 
sekretariino de IALA, s-ino Alice V. 
Mrorris, kiu siaflanke pritraktis gin 
kun la komitatanoj de IALA.

I. a. ŝi skribis al mi:
„Car vi demandas pri miaj deziroj 

rilale arangon de tia oficejo, mi sci- 
igas vin pri kelkaj:

La korespondado inter infanoj kaj 
lernantoj en lernejoj devus esti 
arangata kun certaj celoj. La sek- 
cio de D-ro Thorndike akcentas ĉi 
tiun flankon de la interinfana ko- 
respondado. La infanoj devus esti 
kuragigataj, interŝangi aktualajn 
informojn kaj rakontojn pri n ovaj 
okazintajoj, priskribojn de naciaj 
industrioj, naciaj kostumoj, naciaj 
festotagoj kaj interesajn geografi- 
ajn faktojn. Tiel miaopinie aspektas 
la korespondado, kiel gi jam suk- 
cese estas enkondukita en kelkaj 
lernejoj de Europo. IPR estu instig- 
ata, por publikigi kelkajn de la plej 
bonaj leteroj, skribitaj de infanoj 
kaj lernantoj. La formo de tiaj le- 
teroj instigus aliajn infanojn kaj 
ankau farus la korespondo-oficejon 
konata Ce aliaj instruistoj. En ame- 

rikaj lernejoj la infanoj kelkfoje 
estas kuragigataj, skribi artikolojn, 
kiujn oni kolektas, por aperigi ilin 
en gazetoj; kaj tia lauda mencio 
ciam estas kaiizo de fiero por la 
lernantoj kaj iliaj gepatroj.

La interrilatoj de tia oficejo iom 
post iom devus esti ampleksigataj, 
sed mi pensas, ke ni devus ko- 
menci kun la kerno de la lernejoj, 
pri kies kunlaboro vi jam nun estas 
certa . . . Mi supozas, ke la „Por- 
jumilara Ruga Kruco” ankau inte- 
resigos por la laboro . . .

Kio rilatas la kunlaboron de ame- 
rikaj lernejoj (per CALS), mi mo- 
mente ne povas multon sciigi al vi, 
sed mi opinias ke, se vi sukcesus 
arangi centron por tia korespond- 
ado inter infanoj, eventuale la ame- 
rikaj lernejoj, kiujn ni volas inte- 
resigi por gi, sercos gian hel- 
pon . .
La demando aludita de s-ino Morris 

en la unua alineo estas tre grava. 
La instruistoj havas la devon, zorgi 
pri taugaj temoj por la infankore- 
spondado kaj instigi la infanojn, ne 
nur kolekti poŝtmarkojn kaj ilustrit- 
ajn poŝtkartojn au kiirioz.aiojn, sed 
instigi ilin al serioza korespondado. 
Iom post iom la infanoj kaj junuloj 
eble eĉ povos korespondi pri aferoj, 
kiuj rilatas la ideon de tutmonda pa- 
co, pri amikeco inter la anoj de di- 
versaj nacioj, ktp. ktp. Ik-msne mi 
tre satus, ke iii korespondu ankau pri 
siaj rilatoj al la bestoj kai pri pro- 
tekto al la bestoj, car mi jam ofte 
spertis tion, ke la sintenado de ma- 
tura homo al aliaj homoj dependas 
de tio, kiamaniere li kiel infano pri- 
traktis la bestojn. Ne mankos temoj! 
Sed la nura poopono de temoj an- 
korau ne sufiĉos, por esti bona „per- 
anto“ por la korespondado de in- 
fanoj kaj junuloj. Li devas helpi kon- 
trolante la uzadon de la lingvo, sed 
tute ne altrudante al la infanoj siajn
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proprajn ideojn. Ili skribu, kion ili 
mem pensas. Li devas instigi ilin, 
ne tro prokrasti la respondojn. Lj 
devas kontroli la tutan materialon, 
elekti el ĝi la plej originalajn kaj plej 
bonajn skribaĵojn, kolekti ilin kaj 
sendi la de li kolektitan materialon al 
nia oficejo, por ke ni de tempo al 
tempo povu aperigi tion, kio estas 
plej signifa kaj plej impresa por peda- 
gogoj kaj ĉiuj, kiuj sentas la devonj 
zorgi pri nova eduko de la nova 
generacio. Kompreneble li ne povas 
forpreni la letermaterialon al la in- 
fanoj, ĉar ili tre ŝatos ĝin. Aŭ li devas 
peti ilin, pruntedoni por kelkaj tagoj 
la koncernajn skribaĵojn al nia ofic- 
ejo, en kiu ni tuj kopiigos ĉion va- 
loran, aŭ li mem devos kopii ĝin, sed 
ne korektante la lingvon kaj la pens- 
ojn. Ni ne volas ..ekzameni"!

Cetere nia oficejo jam hodiaŭ po- 
vas promesi, ke ĝi de tempo al tempo 
ne nur presigos la plej interesajn Ie? 
terojn en IPR, sed ke ĝi ankaŭ donos 
premiojn por la plej valoraj laboroj. 
Eble ni povos okazigi voĉdonadon pri 
la premiindaj laboroj inter la abon- 
antoj de IPR.

Kompreneble ni regule raportos pri 
u irado de nia entrepreno. La plej 
ĉefa afero nun estas: komenci!

*

Hodiaŭ vi trovas en IPR specialan 
aldonon, en kiu ni prezentas en tri 
lubrikoj la nomojn de la gekolegoj 
(Rubriko A.) kaj de la gelernantoj 
(Rubriko B.), kiuj deziras korespondi 
en Esperanto. Laŭ peto ni aldonas 
specialan rubrikon (C.) por specialaj 
deziroj, kiuj ne povas esti encivigataj 
en la rubrikoj A. kaj B. Mi esperas, 
ke la rubriko C. iom post iom povos 
malaperi. Mi ankoraŭfoje akcentas, 
ke la korespondado de infanoj kaj ge- 
lernantoj estas la plej ĉefa afero. Sed 
la korespondado de gekolegoj ankaŭ 
estas grava, precipe ĉar oni povas 
esperi, ke ĝi instigos la gekolegojn, 

kiuj ĝojas pri siaj novaj internaciaj 
interrilatoj, ebligi al siaj gelernantoj 
la saman ĝojon.

Laŭbezone ni regule daŭrigos la 
eldonon de tiaj folioj. La interesuloj 
bonvolu kolekti ilin, ĉar ĉiu kore- 
spondanta kolego kaj ĉiu korespond- 
anta klaso retenos sian rubriko-nu- 
meron. Ni citos poste laŭ ĝi, se estos 
necese doni pluajn informojn pri de- 
ziroj de la koncernaj korespondantoj.

Ci tiun artikolon, represitan sur 
aparta folio, kaj la folion kun la ru- 
briko A. kaj B. ni sendos ankoraŭ al 
la kolegoj, kiuj jam partoprenas la 
testolaboron de ..Kunlaborado", kaj 
al ĉiuj lernejoj, pri kiuj ni scias, ke 
Esperanto estas instruata en ili, fine 
ankaŭ al ĉiuj gekolegoj, kiuj sufiĉe 
baldaŭ — kiel novaj abonantoj de 
IPR — esprimos la deziron, parto? 
preni la laboron proponitan de ni.

Ciuj kunlaborantoj estas petataj, je 
taŭga tempo raporti al ni pri la 
spertoj faritaj de ili mem aŭ de la 
korespondantaj lernantoj kaj esprimi 
dezirojn kaj sugestojn, kiuj povas 
progresigi nian komunan laboron.

D-ro Dietterle.
Internacia Korespondado.

Ni tre bedaŭras, ke ni devis atendigi 
vin, estimataj gekolegoj, kiuj vi inter- 
tempe anoncis vin aŭ viajn gelernantojn 
por internacia korespondado. Sed ni de- 
vis antaŭ la definitiva starigo de ofici- 
ala ..Oficejo por Korespondado" inter- 
rilati kun IALA pri certaj principoj kaj 
ankaŭ kun la redakcio de IPR kaj la 
presejo de IPR. Pardonu la prokraston!

Nun ĉio estas en ordo. La ..Oficejo por 
Korespondado", gvidata de „Kunlabor- 
ado“ estas preta. En ĉi tiu numero de 
IPR vi trovos la unuan ..Aldonon" kun 
rubrikoj por korespondado.

D-ro Dietterle,
M. Moelke, sekretariino de .Kunlaborado'.

NB. Bonvolu direkti ĉiujn anoncojn, 
dezirojn ktp. al la sekretariino.

La venonta numero aperos Ia l-an de decembro.



Konservu ĉi tiun folion, 
kiun vi bezonos estontatempe pro la numeroj de la korespondantoj!

Aldono al IPR.

Internacia 
korespondado.

(Organizita de „ Kunlaborado “ por instruistoj 
kaj lernantoj.)

★

Konservu ĉi tiun folion,
kiun vi bezonos estontatempe pro la numeroj de la korespondantoj!





Skemo por rubriko A: (por gekolegoj).

1. Nomo (Antaŭ- kaj Patronomo)?
2. Profesio? (en kia speco de lernejo la kolego instruas?)
3. Ago?
4. Loko? a) strato aŭ domo, b) urbo aŭ vilago, c) provinco aŭ distrikto,

lando ktp., d) regno.
5. Deziras korespondi kun?
6. Deziras korespondi pri?
7. Specialaj deziroj?

NB. Estas necese, skribi tre legeble kaj per latinaj literoj.

Al 2. nesufiĉas la vorto ..instruisto"; estas dezirinde, ke ĉiu tre klare diru, en kia- 
grada lernejo li instruas.

Al 3. La mencio de 1' ago ŝajnas rekomendinda pro diversaj kauzoj.
Al 4. Ekzistas tre diversaj manieroj, sciigi pri adreso. Ni nepre devas uzi la saman 

manieron por eviti konfuzojn. Do, Cuj estas petataj doni sian adreson lau 
la proponita maniero.

A
La demandsigno (?) montras, ke pli detala informo lau la skemo estas dezirinda.

N-ro 1.
1. Mikaelo A b a tu r o v 2. instruisto? 3. ? 4. a) ? b) Poŝto Krasnoje (Briu- 
ĥanovo) c) Siberio d) Rusujo 5. gekolegoj el Hindujo, Japanu.io, • Cinujo, 
Svedujo, Polujo, Svisujo, Germanujo 6. ? 7. —

N-ro 2.
1. Nikolao D a v y d o v 2. instruisto (matematiko, fiziko, a • tronomio) en ŝtata 
iaborlernejo naujara 3. ? 4. a) Cuhlinskaja ŝkola b) Perovo c) Mosk. gub.
d) Rusujo 5. samprofesianoj el Ameriko (Usono, Centra A., Brazilo) — Afriko 
(Norda A., Suda A., ins. Madagaskar) — Azio (Hindujo, Hinda-Cinujo au 
Aŭstralazio, Japanujo, Cinujo) — Australio (Suda au Orienta A., Nov-Ze- 
lando) — Pacifikoceanaj insuloj 6. astronomio au geografio 7. —

N-ro 3.
1. August Fehr 2. instruisto? 3? 4. a) ? b) Koln-Bickendorf c) ? d) Ger- 
manujo 5. instruistoj francaj, anglaj kaj nederlandaj 6. ? 7. ago de la de-
ziritaj korespondantoj 30—45.

N-ro 4.
I. P. G Io c k n e r 2. studkonsilisto? 3. ? 4. a) Damaschkestr. 24 b) Pirna-
Copitz c) Saksujo d) Germanuio 5. komercinstruistoj 6. ? 7. —

N-ro 5.
. l. C y r i l Furniss C r a y 2. instruisto? 3. ? 4. a) „The Bield" b) Ravenstone- 

dale c) Westmorland d) Anglujo 5. korespondantoj (po unu) el Grekujo, Nor- 
vegujo, Svedujo kaj Japanujo 6. astronomio (la suno), ĥemio, Esperanto kaj 
filologio au io ajn 7. —

N-ro 6. ’
I. Kate Hancock 2? 3? 4. a) 172 Sackville Road b) Hove c) Sussex 
d) Anglujo 5. gekolegoj? 6. lernejo-manlaboro kaj historio 7. —



N-ro 7.
1. Kurt Haiibold 2. lernejestro? 3. ? 4. a) Altrockstr. 22 E b) Riesa-Groba- 
Elbe c) Saksujo d) Germanujo 5. eksterlandaj gekolegoj 6. iu ajn temo 7. —

N-ro 8.
1. A. J. fii 1 ĉe nko 2. instruktoro de Esperanto? 3.? 4. a) Poŝtkesto 747
b) Krivoj-Rog c) Ukraino d) Rusujo 5. Afriko, Aŭstralio aŭ Ameriko (po unu)?
6. ? 7. —

N-ro 9.
1. He nry Josef 2. pastro (monaĥo) (adresu: Reverend H. J.) 3.37 4. a) C. 
Monastery b) Pulinkunno P. O. c) via Alleppey d) Sud-lndia 5. katolikaj sam- 
ideanoj alilandaj 6. ? 7. la korespondanto estas petata preni sur sin la el-
spezojn por poŝtmarkoj de s-ro Josef, kiu estas tro malriĉa.

N-ro 10. >
1. Johannes Karsch 2. instruisto en popollernejo 3. ? 4. a) Nr. 108 C b) Nie- 
derfriedersdorf c) Amtsh. Lobau i. Saksujo d) Germanujo 5. hungaraj kaj rusaj 
instruistoj 6. moderna instruo kaj pacifismo 7. —

N-ro 11.
1. Kurt Lehmann 2. instruisto? 3. ? 4. a) ? b) Gross-Dalzig c) Bez. Leipzig, 
Saksujo d) Germanujo 5. iu ajn alilandano 6. iu ajn temo 7. —

N-ro 12.
1. Hanus Lie dtke 2 .instruisto en popollernejo 3. ? 4. a) Chausseestr. 6 

. b) Kalkberge b. Berlin c) — d) Germanujo 5. gekolegoj el ŝtatoj, kiuj dum la 
mondmilito estis malamikoj de la Germanoj 6. modernaj instruo kaj eduko, 
eble pri geografio kaj politikaj demandoj 7. —

N-ro 13.
1. Arturo F. Lorido 2. maestro naciona!? 3. ? 4. a) ? b) Castropol c) Oviedo 
d) Hispanujo 5. gekolegoj e! ĉiuj partoj de la mondo 6. ? 7. —

N-ro 14.
■1. Georg Pin tli e r 2. instruisto? 3.? 4. a) Pestalozzistr. 24,11 b) Bdhlitz- 
Ehrenberg c) Saksujo d) Germanujo 5. iu ajn alilandano 6. iu ajn temo 7. —

N-ro 15.
b A. P r a p u o l e n i s 2. instruisto? 3. ? 4. a) ? b) Kaziu Rudor c) ? d) Litovujo
5. tutmondaj geinstruistoj 6. fakaj temoj, precipe pri geinstruista sociala vivo
7. —

N-ro 16.
1. Felix Primetzhofer 2. instruisto? 3.? 4. a) ? b) Neustift apud Gros- 
traming c) Supera Austrujo d) Austrujo 5. eksterlandaj gekolegoj 6. ? 7. —

N-ro 17.
1. Kur t Reinhard t 2. instruisto? 3. ? 4. a) Pahnhofstr. 40 b) Lindenthal bei 
Leipzig c) Saksujo) d) Germanujo 5. iu ajn alilandano 6. iu ajn temo 7. —

N-ro 18.
1. Karl Schmidt 2. instruisto en popollernejo 3.? 4. a) ? b) Niederschona
c) Saksujo d) Germanujo 5. ĉiulandaj gekolegoj 6. porpaca instruado 7. —

N-ro 19.
1. R. S iik o r s k i 2. provizora laboratoriestro ĉe oleuzino, kiu finis fakon mate- 
matikan kaj fizikan de la Pedagogia Fakultato en la Universitato 3. ? 4. a) 
Dmitrievski per. 18 b) Orenburg c) ? d) Rusujo 5. instruistoj de matematiko, 
fiziko kaj kemio en duagradaj (mezgradaj) lernejoj 6. instruado de Ia supre- 
nomitai sciencoj 7. deziras ricevi anglajn kaj francajn gazetojn pri la temo-

N-ro 20.
1. S. P. Sinickij 2. instruisto? 3.? 4. a) Poŝtkesto 264 b) urbo Zinovjevsk 
c) ? d) Rusujo 5. geinstruistoj el Egipto, Suda aŭ Centra Afriko, Aŭstralio
6. ? 7. —



N-ro 21.
1. Ernst S t eu de 2. instruisto? 3? 4. a) Bahnhofstr. 11 b) Lindenthal bei 

.Leipzig c) Saksujo d) Germanujo 5. iu ajn alilandano 6. iu ajn temo. 7. —

N-ro 22. a .
1. Julie S u p ic h o v a 2. faka instruistino? 3. ? 4. a) Mala Stepanska 6 b) 
Praka II c) — d) ĉefioslovakujo 5. gekole_goj el nordaj landoj, precipe Anglujo, 
Skandinavio, Panujo, Nederlando 6. ? /. deziras interŝanĝon de esperant-
istaj kaj naciaj gazetoj.

N-ro 23.
1. N ik o 1 a o Paul ido U s o v 2. instruisto en unuagrada lernejo 3. ? 4. a) st. 
Zaozerje b) vilago Doriŝdi c) Okt. }el. dorogi d) Rusujo 5. geinstruistoj ja- 
panaj, ĉinaj, persaj, afrikaj, malajaj ktp. 6. ? 7. —

N-ro 24.
1. A. V a g n e r 2. ? 3. ? 4. a) ŝkola N-ro 2 b) Narofominsk c) Mosk. gub.
d) Rusujo 5. geinstruistoj el ĉiuj landoj, escepte Rusujo 6. ? 7. —

N-ro 25.
1. A. V a 1o u § e k 2. instruisto? 3. ? 4. a) Tyrŝova 19 b) Brno-Kral. Pole c) ? 
d) Cefioslovakujo 5. rusoj, poloj, bulgaroj? 6. moderna laborlernejo 7. ŝatigas 
pedagogiajn gazetojn.

N-ro 26. ,
1. Erich V o c k e r t 2. instruisto? 3. ? 4. a) Leipziger Str. 60 b) Markranstadt 
bei Leipzig c) Saksujo d) Germanujo 5. iu ain alilandano 6. iu ajn teino 7. —

N-ro 27.
1. L. Weyts 2. instruisto en popollernejo 3. ? 4. a) Auvergnestraat 20
b) Bergen op Zo-om c) — d) Nederlando 5. Katolikaj geinstrmsto el eiuj landoj, 
escepte Belgujo, Polujo kaj Nederlando 6, ? 7. —

N-ro 28.
1. WillyZerbst2. instruisto? 3. ? 4. a) Hauptstr. 76, 11 b) Oetzsch bei Leip- 
zig c) Saksujo d) Germanujo 5. iu ajn alilandano 6. iu ajn terno 7. —

N-ro 29.
1. Vincentas M ili au skas 2. instruisto 3? 4. a)— b) Ziuriai, poŝto 
Slayikai c) Litovujo 5. gekolegoj el div. landoj 6. iu ajn temo 7. —



Skemo por rubriko B: (por gelernantoj).
1. Lando kaj loko de la lernejo?
2. Speco de la lernejo?
3. Kiom da lernantlinioj deziras korespondi?
4. Ago de la lernant(in)oj?
5. Hi deziras korespondi kun?
6. Hi deziras korespondi pri?
7. Nomo kaj adreso de la ..peranto", kiu aranĝos la korespondado-aferon?

NB. Al 2 esias nepre necese diri. kiu estas la grado de la koncerna lernejo, Nir la 
korespondado funkcios nur inter iom egalins truitaj lernantoj.

Al 3. Ne.pre necese! .
Al 4. Vidu al 2.1
Al 5. Kie la 'lernantoj ne elektas korespondantojn el speciala lando, oni simple diru 

„kun ĉiuj landoj".
Al 6. Versajne speciala; deziroj estos konstateblaj nur dum la korespondado mem.

B
N-ro 1.

Germanujo 1. Koln-Bickendorf 2. ? 3. ? gelernantoj 4. 14—2O-jar. 5. sam- 
aĝaj gelernantoj de ĉie 6. universalaj temoj 7. instruisto August Febr, Koln- 
Bickendorf, Germanujo. ■

N-ro 2.
Germanujo 1. Leipzig C 1, Zillerstr. 9 2. Esperanto-kurso de la 27-a lernejo?
3. 18 lernantino! kaj 4 lernantoj 4. ? 5. infanoj el ĉiuj landoj. pref. Anglujo,
Francujo kaj baltikaj landoj 6. intersango de p.k., p. m., desegnajoj, man- 
laboroj, fotoj (seriozaj) 7. instruisto Robert Rauber, Leipzig C. 1 (ĉachsen), 
Fuchshainerstr. 8, III 1., Germanujo.

N-ro 3.
Germanujo 1. Mainz 2. Marienschule? 3. ? lernantoj 4. ? 5. geknaboj el 
eksterlando 6. ? 7. instruisto Albert Laufer, Mtin.z, Willigisplatz 2, Germanujo.

N-ro 4.
Germanujo 1. Niederfriedersdorf (Saksujo) 2. popollerneja klaso ? 3. ? 4. ?
5. eksterlandaj gelernantoj 6. ? 7. instruisto Johannes Karseh, Niederfrie-
dersdorf 108 C, Amtsh. Lobau, (ĉachsen), Germanujo.

N-ro 5.
Germanujo 1. Pirna-Copitz (Saiksujo) 2. ? 3. 10 gelernantoj 4. 15—17 jar. 
5. samagaj geknaboj, tute egale el kiuj landoj 6. ? 7. studkonsilisto P. Glock- 
ner, Pirna-Copitz (ĉachsen), Damaschkestr. 24, Germanujo.

N-ro 6.
Germanujo 1. Riesa/Elbe (Saksujo) 2. mezlernejo 3. ? geknaboj, lernantaj 
anglan kaj francan lingvojn 4. 15—19 jar. 5. seriozaj eksterlandanoj 6. plei 
diversaj temoj 7. Esperanto-Kursoj en Oberrealschule, Riesa/Elbe (ĉachsen), 
Germanujo (studkonsilisto D-ro Dohler).



N-ro 7.
Germanujo 1. Berlin-Niederschoneweide 2. popollernejo vivkomuneca 3. 4 
ekslernantoj, 2 junuloj, 2 junulinoj (3 el ili eksiĝis el la lernejo antaU 1 jaro, 
unu nun) 4. 15—16 jar. 5. samagaj gejunuloj el fremdaj landoj 6. profesioj de 
maŝindesegnisto kaj laborilfaristo (por la junuloj) 7. instruisto Bruno Herzberg, 
Eerlin-Niederschoneweide, Kollnische Str. 51, Germanujo.

Italujo 1. Castellazo Bormida (Alessandra) 2. ?

N-ro 8.
3. a) kursano Bruno Andrea, adreso: Via Cappuccini

N-ro 9.
b) Orsini Pietro di Giuseppe, adreso: Ponte S. Michele

N-ro 10.
c) Poggio Giuseppe, adreso: Pasticceria

N-ro 11.
d) Prati Luigi, adreso: Via Gamondio

N-ro 12.
e) Sardi Paolo, adreso: Ufficio Postale

4. ? 5. alilandanoj 6. iu ajn temo 7. —

N-ro 13.
Jugoslavujo 1. Maribor 2. pedagogia lernejo 3. ? instruaspirantinoj 4. ?
5. alilandanoj 6. iu ajn terno 7. instruistino (t-ino) Viktorino Lichtenwallner, 
Maribor, Tomŝiĉev dror. 123 a, Jugoslavujo.

N-ro 14.
Litovujo 1. Kaziu Rudor 2. ? 3. ? lernantoj 4. ? 5. eksterlandaj gelernantoj
6. interŝanĝo de pedagogiaj objektoj, facile transsendeblaj manlaborajoi kaj 
alia kolektajo 7. instruisto A. Prapuolenis, Kaziu Rudor, Litovujo.

N-ro 15.
Rusujo 1. vilago Dorisĉi, st. Zaozerje (Okt. Jel. dorogi) 2. lernejo? 3. ? lern- 
antoj 4. 8—12 jar. 5. gelernantoj japanaj, ĉinaj, persaj, afrikaj, malajaj ktp.
6. iu ajn terno 7. instruisto Nikolao Paulido Usov, vilaĝo Doriŝĉi, st. Zaozerje 
(Okt. jel. dorogi) Rusujo.

N-ro 16.
Rusujo 1. poŝto Krasnoje (Brjuĥanovo) Siberio 2. ? 3. ? gelernantoj 4. ? 
5. gelernantoj el Hindujo, Japanujo, Cinujo, Svedujo, Polujo, Svisujo, German- 
ujo 6. iu ajn teino 7. instruisto Mikaelo Abaiurov. poŝto Krasnoje (Brju- 
ftanovo) Siberio, Rusujo.

N-ro 17.
Rusujo 1. Narofominsk (Mosk. gub.) 2. ŝkola N-ro 2 (infana esperanta grupo 
3. ? 4. ? 5. infanoj el ĉiuj landoj, escepte Rusujo 6. iu ajn teino 7. instru-
isto A. Vagner, Narofominsk (Mosk. gub.), Rusujo.

N-ro 18.
Usono 1. Minneapolis (Minnesota) 2. klaso de knabinoj ? 3. ? 4. ? 5. eks- 
terlandaj knabinoj 6. iu ajn terno 7. instruistino (s-ino) D. D. Whiting, 3146 
Johnson Str. Minneapolis (Minnesota) Usono.

Rim. N-roj B 8. 12 ne plu bezonas korespondantojn.



Skemo C: .
Ne povas esti starigata, ĉar la deziroj estos tre diversaj. Eti ĉi tiu rubriko oni 

anoncu siajn dezirojn, ordigante la sciigojn laŭeble same kiel en skemo A. aŭ B.

C
N-ro 1.

Wil Bedwell, oficisto, Riversdale Road, Hull, (Anglujo) deziras korespondi 
kun germanaj esperantistoj (esperante kaj germane) pri teniso, naĝado kaj alia 
sporto. Aĝo 25—27 jar.

N-ro 2.
Johanna Mischke, lernantino de Radeberger Realschule, Scxta, aĝo 10% 
jaroj, en Radeberg i. Sa., Mŭhlstr. 15 (Germanujo) deziras kun la tuta mondo 
interŝanĝon de ilustritaj poŝtkartoj aŭ bildoj, gvidiloj ktp. (seriozaj bildoj de tipaj 
regionoj, urboj, kostumoj por interesigi la aliajn infanojn por Esperanto).

N-ro 3.
MariaVittoria Carassa, lernantino, 12 jara, Castellazzo Eormida (Ales- 
sandria), Italujo, deziras korespondi kun alilandaj gelernantoj, precipe lern- 
antinoj.



La Nova Epoko
literatur-scienc-pedagogia revuo
publikigas i. a. Ia unikan, ampleksan, sciencan verkon
..Historio de la mondolingvo" de E. Drezen. 16-32-paga
monata, ilustrita. Abonprezo; 4 germ. mk. jare.
Specimeno: 0.30 germ. mk. Adminstracio: R. Lerchner,

Colmstr. 1, Leipzig O 27, Germanujo.

Mendu ankaŭ la aktualan broŝuron „La laborista esperantismo" de E. Lanti.
40 pagoj. 0.40 germ. mk.

♦
Jus aperis:

D-ro l. l. Zamenhof: Esperanto-Paroladoj
faritaj Se la malfermo de universalaj kongresoj de Esperanto 1905—1912. 
Kun enkonduko pri programo kaj deveno de 1' Esperantismo, akompananta 
germana traduko kaj rimarkoj. — Artisma foto de 1' Majstro sur kreta 

papero, bela preso, 170 pagoj da teksto.
Prezo RM 1.20.

Eldonis
D-ro Emil Pfeffer,

Gazetara gvidanto de Austria Esperanto-Delegitaro.

Havebla Se: Tagblatt-Blbliothek, Wien I. Wollzeile 20.

♦
Kore -.pondas.

J. Pawlowczak, instruisto de surd- 

mutuloj, Poznan, ul. Strzelecka n-ro 28-a, 
Polujo, deziras korespondi kun tutmondaj 
samfakanoj, kaj petas Ciujn gekolegojn 
eventuale komuniki lin kun Instruistoj 

de surdmutuloj.

Nova plirlĉlgo de la Esperanto-literaturo:

La Hirundlibro 
de Ernst Toller. Traduko de Helene Wolff, 
Eleve, kun du ksilografaĵo!.

La bele blndita libro kostas RM 2.40 plus 
afranko.

Libreja Fako de Heroldo de Esperanto, 
Kttln, Brflsseler Str. 94, Germ.



Nova Metodo 
lerni Esperanton

(per gramofondiskoj novaj kaj originalaj)

arangita de
Hon. Profesoro: J. J. Findlay.

La diskoj
Unua Disko: La karno de la Leterportisto

Memoroj pri Struvelpetro
Dua Disko: Pri la deveno de 1' arta muziko

„Jen Silvio!" 
Samideana Trinkkanto: „Jen mia mano!"

La temoj de la diskoj formas la bazon de la lingva instruo kaj de ekzerco 
pri la prononco. Oni audas sep voSojn de reprezentantoj el kvar nacioj. 
La komencanto, do, havas kiei modelon plene internacian prezenton de 

fidinda kaj flua Esperanto.

L a Lernolibro
La Esperanta Lernolibro enhavas ses Ĉapitrojn da legado kaj instruo; kun 
antauparolo en lingvoj Esperanta, Angla, Franca kaj Germana. Gi estas 
esence libro por la komencanto, tamen ankau la progresinto trovos en &i 
plezuron. La unuaj du Sapitroj de la libro enhavas la tekstojn de la du 

gramofondiskoj. La libro estas nun preta sub la nomo

G o j u n i

Prozoj;

La Gramofondiskoj; I kai ii, po 6/- (Ses ŝHimoi) por Ĉiu disko.
Pakado kaj afranko, alilanden: 2 S.

La Lernolibro: „Goju ni": 1/- '(unu Ŝilingo).
(Afrankite: 1 S. 2 p.).

Mendoj; Oni mendu la diskojn •kaj la leimolibror. Se
The Brlilsh Esperanto Association, 142, High Holborn, London, W. C. 1. Angl.

Presi?' Heroldo de Esperanto, Kolo, Briisseler Sir. 94, Germ.


